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RESUMO 
 
 
VIRGINIO, Maria Helena da Silva. Análise dos Conceitos de Formação Docente no 
Contexto Educativo-Formativo Brasileiro. 2009. 153 f. Tese (Doutorado em Educação) – 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba – Campus I, João 
Pessoa, Paraíba, 2009. 
 
 
 
 
 
 

Esta tese objetivou analisar as dimensões teóricas e práticas do conceito de formação 
docente e suas implicações para o contexto educativo-formativo brasileiro, procurando a 
partir destas idéias, elaborar  um conceito de formação que clarificasse o que se persegue ao 
propor a comunidade, um curso de formação docente. Partindo de leituras clássicas e 
contemporâneas sobre processos formativos, em estudos nacionais e internacionais, buscou-
se organizar elementos, idéias, passos e princípios que nos oportunizasse, tendo como norte, 
nosso contexto formativo regional e nacional, elaborar e propor um conceito de formação 
docente, que correspondesse as necessidades educacionais em relação a mobilização de 
saberes, a organização de competências e habilidades, capazes de compor um núcleo 
formativo. Como argumentação desta tese, afirmamos que o conceito de formação docente 
existente não corresponde às necessidades de formar um profissional reflexivo (crítico), 
competente nas dimensões éticas-culturais, que a sociedade precisa. Apresentamos então, a 
comunidade acadêmica um conceito de formação docente, que embora em constante 
construção pelas próprias dinâmicas da sociedade atende neste momento histórico as nossas 
necessidades formativas quando propomos nosso conceito de formação docente, entendido 
como um espaço institucional, individual e coletivo onde o docente não tem receitas de como 
fazer ao assumir esta postura pedagógico-formativa, busca encontrar o modo de fazer, refazer 
e desfazer, objetivando sempre a construção do conhecimento seu e do aluno; instigando 
entre eles o questionamento, o desafio, a argumentação, a crítica, a autocrítica, a inovação; 
despojando-se e despojando-o ao novo.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação. Formação Docente. Professor Reflexivo. 
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RESUMÉ 
 
 
 
VIRGINIO, Maria Helena da Silva. Nouveaux Contours du Concept de Formation du 
Professeur dans le Contexte Éducatif et Formatif Brésilien. 2009. 153 f. Thèse (Doctorat 
en Éducation) – Programme de 3ème cycle en Éducation, Université Fédérale de Paraíba – 
Campus I, João Pessoa, Paraíba, 2009. 
 
 
 
 
 

Dans cette thèse, nous avons voulu analyser les dimensions théoriques et pratiques du 
concept de formation du professeur et ses implications pour le contexte éducatif et formatif 
brésilien, cherchant, à partir de ces idées, à élaborer un concept de formation qui clarifie 
l’objectif poursuivi quand est proposé à la communauté un cours de formation du professeur. 
Partant de lectures classiques et contemporaines sur des processus de formation, dans des 
études nationales et internationales, nous avons cherché à organiser éléments, idées, 
démarches et principes qui puissent nous permettre, sans perdre de vue notre contexte 
formatif régional et national, d’élaborer et de proposer un concept de formation du professeur 
correspondant aux besoins en éducation liés à la mobilisation de savoirs, à l’organisation de 
compétences et d’habiletés, susceptibles de composer un noyau formatif. L’argument de cette 
thèse est l’affirmation que le concept existant de formation du professeur ne correspond pas 
aux besoins de formation du professionnel qui questionne (critique), compétent dans les 
dimensions éthiques et culturelles, dont la société a besoin. Nous présentons, enfin, à la 
communauté académique, un concept de formation du professeur qui, bien qu’en constante 
élaboration du fait des dynamiques propres de la société, réponde, en ce moment historique, à 
nos besoins en matière de formation, le concept que nous proposons étant compris comme un 
espace institutionnel, individuel et collectif, où le professeur n’a pas de recettes toutes faites 
quand il assume cette posture pédagogico-formative, mais s’emploie à trouver la manière de 
faire, de refaire, de défaire, visant toujours la construction de son savoir et de celui de 
l’apprenant, stimulant entre eux deux le questionnement, le défi, l’argumentation, la critique, 
l’auto-critique, l’innovation,  dans une mise à nu de lui-même et de l’apprenant pour s’ouvrir 
ensemble à la nouveauté. 

 
MOTS CLÉS : Formation. Formation du Professeur. Professeur critique. 
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RESUME 
 
 

 
 
 
Virginio, Maria Helena da Silva. Análisis de los conceptos de Formación de Docentes en el 
Contexto de la Educación-Formación de Brasil. 2009. 153 f. (Tesis de Doctorado en 
Educación) - Programa de Estudios de Posgrado, Universidad Federal de Paraíba - Campus I, 
João Pessoa, Paraíba, 2009.  
 
 
 
 

Esta tesis tiene como objetivo analizar las dimensiones teórica y práctica del concepto 
de la educación y sus implicaciones para el contexto educativo, formativo Brasil, pues de 
estas ideas, desarrollar un concepto de formación para aclarar lo que está llevando a cabo para 
que la comunidad, un curso profesor. Formación basada en las lecturas clásicas y 
contemporáneas en los procesos formativos en los estudios nacionales e internacionales, 
hemos tratado de organizar la información, ideas, principios y medidas que alimentamos, con 
el norte, nuestro contexto regional y nacional, y proponer un concepto de formación del 
profesorado que correspondía necesidades educativas para la movilización de los 
conocimientos, habilidades de organización y habilidades, capaces de componer un 
entrenamiento básico. Como argumentos de esta tesis, afirmamos que el concepto de 
formación del profesorado no responde a las necesidades existentes para formar un 
profesional reflexivo (crítico), la autoridad sobre los aspectos éticos y culturales, que las 
necesidades de la sociedad. Presentamos entonces, la comunidad académica de un concepto 
de formación del profesorado, que, aunque siempre en construcción por la misma dinámica de 
la sociedad en este momento histórico cumple con nuestras necesidades de formación, cuando 
nos proponemos nuestro concepto de la formación docente, entendida como un entorno 
institucional, individual y colectiva, donde el maestro tiene ingresos de cómo tomar esta 
posición, formación pedagógica, trata de encontrar la manera de hacer, deshacer y rehacer, 
siempre pensando en la construcción del conocimiento y su alumno, lo que provocó la 
cuestión entre ellos, el desafío, los argumentos, la crítica La autocrítica, la innovación, la 
extracción hacia abajo y despojar a los nuevos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Formación. Formación de Docentes. Profesor reflexivo.  
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Reconfigurar o conceito de formação docente1 à luz das políticas que subsidiam o 

discurso oficial, se constitui entre outros pontos complementares, o interesse destas 

pesquisadoras nesta tese.  

A busca para entender novos estudos sobre a temática de formação docente, da 

profissionalização, da construção da identidade docente, seus contornos e definições, partiu 

da vivência e da prática como professoras de disciplinas formativas de Cursos de Pedagogia. 

Assim como, nas discussões, nos estudos fomentados através do Grupo de Pesquisa sobre 

Formação Docente (GPFD), no qual participamos como membros efetivos, e que está 

diretamente vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), do Centro de 

Educação (CE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus I.  

Nesse processo vivencial, percebemos que as análises sobre o conceito de formação 

docente encontram-se ora imbricadas com o estudo da formação docente e os diversos 

modelos formativos, ora se constitui um elemento de entendimento e compreensão sobre a 

profissão docente, que tem influenciado desde então, os caminhos da própria formação de 

professores, pela apropriação diferenciada que os modelos formativos sugerem como os 

traços de profissionalização docente ou apenas como capacitação/qualificação de docente 

para ensinar. 

Nessa caminhada, foi crescendo o nosso envolvimento e o compromisso em estudar 

para melhor conhecer e compreender as questões que envolvem o complexo universo da 

docência na atualidade. Uma forte relação passa ser bastante evidenciada, quando se discute 

a qualidade da educação oferecida aos alunos, qual seja: os saberes e as competências dos 

                                                           
1
 A palavra docente provém do latim docente, significando "que ensina". Trata-se de um adjetivo 
substantivado que provém de uma forma verbal latina, o particípio do presente. Etimologicamente, 
essa palavra designa, pois, alguém que, no momento, está a desempenhar a profissão de professor, está 
a ensinar. No entanto, não podemos dizer que é apenas este "o significado correto de docente". É que 
docente é sinônimo de professor. E, neste sentido, se não deve ser considerado docente aquele que 
apenas tem formação acadêmica sem nunca ter ensinado, permanece, no entanto, docente aquele que 
ensinou durante algum tempo e deixou de exercer ou se reformou. (CIBERDUVIDAS DA LÍNGUA 
PORTUGUESA). 
 



10 

 

professores, dos projetos formativos e das Instituições responsáveis pela formação dos 

docentes. 

Uma reflexão profunda sobre esses fatores faz emergir inúmeros desafios a serem 

considerados, do tipo: a maneira de formar o docente; as condições de sua formação, como 

protagonista central do processo ensino-aprendizagem, nas reformas educacionais que 

marcaram as últimas décadas do século XX e influenciaram as políticas educacionais mais 

amplas nesse início de século. 

No cenário educacional brasileiro, observamos um emaranhado de propostas e 

reformas que acontecem parcialmente, no início dos anos 1990 efetivando-se na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/96 e nos desdobramentos desta por meio de parâmetros e 

diretrizes curriculares nacionais, em que contem novos aportes etimológicos, teóricos e 

metodológicos. 

Assim sendo, sentimos a necessidade de refletir e colaborar com o debate que vem 

acontecendo no âmbito local, regional e nacional. Nesta pesquisa serão considerados diversos 

pontos, tais como: a(s) teoria(s) que respalda(m) a formação docente que, entendemos ser 

passo importante para o avanço dos estudos acerca das questões que envolvem a formação de 

professores; os conceitos que vêem sendo aplicados e que norteiam a formação nas instâncias 

formativas. 

A preocupação em desenvolver um trabalho que analise o conceito formação docente 

e suas implicações para o contexto educativo-formativo brasileiro torna-se relevante, quando 

refletimos acerca dos processos em que se formam um docente nas diversas configurações, 

conforme revelam os estudos de Saviani (2008), Ramalho e Clermont (2003), Rodrigues 

(2002), Perrenoud (2001), Gauthier (2001), Gomes e Sacristan (2000), Gatti (1999), Alarcão 

(1999), Nóvoa (1999), Garrido e Rivilla (1993), entre outros.  

A priori, observamos um fosso nessas discussões que permeiam os estudos sobre a 

formação docente, acerca dos conceitos aplicados a essa formação. Possivelmente, esse fosso 

esteja alargando-se com o passar dos anos, devido uma ausência de pesquisas, cujos esforços 

estejam canalizados para (re)descobrir que processos e práticas de formação são eficazes para 

educação brasileira, em que os princípios básicos constituintes dessas pesquisas considerem a 

realidade sócio-histórico-econômico-social-geográfica, conforme revelam os dados 

levantados na pesquisa realizada por Brzezinski (1999).2 

                                                           
2 Através de levantamento preliminar nas dissertações e teses defendidas no período de 1990-1996, 
constatou-se duplicação na produção discente, passando de 460, em 1990 para 834, em 1996. No 
entanto, as pesquisas sobre formação de professores não acompanharam paritariamente esse 



11 

 

Nesta introdução, ratificamos nosso interesse, nossa preocupação subjetiva e 

interpretativa em desvelar: o consenso e o conflito, a teoria e a prática, construindo o 

conjunto das relações que compõem o universo investigado. Os desafios que caracterizam a 

argumentação desta tese, qual seja: os conceitos de formação docente existentes não 

corresponde às necessidades de formar um profissional reflexivo (crítico), competente nas 

dimensões éticas-culturais, que a sociedade precisa.  

Para tanto, formulamos algumas questões que servirão de bússola para consolidação 

desta pesquisa.  

Os conceitos e princípios da formação docente e a necessidade de formar um novo 

profissional da educação, refletem as contribuições teórico e práticas, que subsidiam hoje os 

processos de formação docente? As dimensões teóricas e práticas do conceito de formação 

docente e suas implicações para o contexto educativo-formativo brasileiro tem se 

configurado como o alvo nos discursos das agências formadoras? 

Tais indagações desenham o propósito do estudo situado no complexo campo da 

formação e do trabalho docente.  

Na busca de uma sólida compreensão, partimos do entendimento que a educação 

constitui um instrumento de transformação social e de elaboração da práxis docente, 

perspectiva que aponta para uma visão de mundo vinculada a uma mudança na formação e na 

ação deste profissional como ser histórico, operador da realidade e do seu trabalho na 

docência. 

A formação docente apresenta campo vasto de conhecimentos e investigações. Essa é 

uma temática bastante discutida no conjunto dos países ocidentais, a exemplo da, Inglaterra, 

França, Alemanha, Holanda, entre outros, preocupados com a qualidade da educação e, 

consequentemente, com a melhoria da preparação do docente.  

Em nossas leituras, percebemos que entendida como processo, a formação docente 

está em constante evolução, sendo determinada por diversos fatores: éticos, políticos, 

pedagógicos, econômicos, sociais, históricos. Apesar dos estudos e pesquisas produzirem 

                                                                                                                                                                                     

crescimento. No tocante, aos estudos que desenvolveram temática sobre formação de professor, 
contabilizou-se 284 trabalhos no período de 90-96, desse universo 216 (76%) sobre formação inicial, 
42 (14,8%) dissertam a respeito da educação continuada e 26 (9,2%) referem-se à identidade e da 
profissionalização docente. (BRZEZINSKI, 1999). “Esses dados permitiram verificar grande 
concentração em análises pontuais de um curso, de uma disciplina, de um programa ou de uma 
proposta específica de formação.” Além disso, “são estudos voltados ao conhecimento de realidades 
locais, baseadas em opiniões de um grupo restrito de sujeitos, [...].” (BRZEZINSKI, 1999, p.303). 
Com isso, convergem os estudos para pontos comuns e distanciam de outros a exemplo: que processos 
e práticas de formação seriam mais efetivos no contexto atual da educação brasileira e que políticas 
deveriam ser formuladas para aperfeiçoar cada vez mais tais práticas e processos, pontuam a autora. 
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vasto referencial teórico-metodológico que tentam explicar e buscar soluções quanto à 

organização, aos métodos e conteúdos, aos conhecimentos necessários a formação docente, 

no processo de formação para a docência, continua existindo por parte de ambos – formador 

e formando - sentimento de insatisfação. 

Os desafios a serem enfrentados ainda são muitos, pois se atrelam aos resultados 

educacionais na preparação do professor e a atuação destes em sala de aula. É assim que, nas 

últimas décadas, as reformas educacionais, impulsionadas pelas pesquisas, centram o foco 

nos professores e nos programas de formação docente, ganhando destaque às propostas: de 

mudanças na formação inicial e na formação continuada dos professores - defendida como 

condição de renovação e elevação da qualidade de educação escolar. 

Nesta perspectiva, esta tese objetiva analisar as dimensões teóricas e práticas do 

conceito formação docente e suas implicações para o contexto educativo-formativo 

brasileiro. Para alcance deste intento, pretendemos (re)construir um conceito de formação 

docente, a partir das leituras referendadas neste estudo.  

Esta pesquisa coloca-se em nível de reflexão teórica, no tocante, aos problemas 

existentes no processo de formação docente. Neste contexto, este estudo terá como aporte de 

sustentação as análises teóricas; as referências que versam sobre a formação e a formação 

docente em nível nacional e internacional.  

A necessidade de buscar outros olhares, com a intenção de entender e pesquisar como 

acontece o processo formativo de docentes em espaços escolares alhures ao nosso, nos levou 

a investigar tais processos, principalmente, em Portugal (país em que, segundo a História 

fomos sua principal colônia, devido nossas riquezas naturais, minerais e geográficas). Estes 

estudos propiciaram a nós – orientanda e orientadora - refletir e contextualizar com 

verticalidade, as questões dos processos formativos do conceito de formação de identidade e 

profissionalização docente. Nesta oportunidade, esta pesquisa encontra espaços colaborativos 

de discussões onde o corpo teórico do nosso estudo, tornou-se mais consistente, ilustrado e 

articulado a outras experiências formativas.  

 A relevância percrustativa, das investidas no Estágio Doutoral (Fevereiro a Abril de 

2009), realizado na Universidade Lusófona de Ciências e Humanidades (LUSOFONA), em 

Lisboa/Portugal, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Odete Emygdio da Silva, em que os 

estudos tiveram como princípios referenciais, sua tese intitulada “A análise de Necessidades 

de Formação na Formação Contínua de Professores: um caminho para a integração escolar”, 

Universidade de São Paulo (USP), 2002, São Paulo/SP – Brasil, oportunizou-nos a 

concretização de nossa pesquisa em outros espaços investigativo. 
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 Esta oportunidade de estágio, nos conduziram às leituras remissivas, de onde 

emergiram autores, estudos, que foram ao encontro dos objetivos propostos neste estudo. A 

título de referencialidade, citamos o livro “Formação de Professores: para uma mudança 

educativa”, autoria de Carlos Marcelo García, Editora Porto: Porto – Portugal, 1999, em que 

situa a necessidade hodierna de investigação, reflexão e fundamentação rigorosa e 

multireferenciada sobre a educação, especificamente, na Formação de Professores. Além 

deste, Los Diarios de los Profesores como Documentos para Estudiar Cualitativamente los 

Dilemas Prácticos de los Profesores. Santiago: Proyecto de Investigación de Acceso a 

Cátedra, 1987, de Zabalta Beraza. Esta é uma obra em que apresenta uma pesquisa 

documental, cujo documento principal investigado fixa-se nos diários de classe dos 

professores do ensino fundamental, de Santiago; Em seu livro “Pour une théorie de La 

Formation: Dinamique de la formative, Editora Payot, Paris – França, 1977”, Bernard 

Honoré advoga que a formação deve ser portadora da sua própria teoria,. Este livro destacou-

se para nosso estudo, como referência numa possível construção teórica para a formação. 

Com isso, possivelmente, podemos desmistificar, clarificar ou até mesmo, responder os 

questionamentos levantados nesta pesquisa - os conceitos e princípios da formação docente e 

a necessidade de formar um novo profissional da educação, refletem as contribuições teórico-

práticas, que subsidiam hoje os processos de formação docente? As dimensões teóricas e 

práticas do conceito formação de docente e suas implicações para o contexto educativo-

formativo brasileiro tem se configurado como o alvo nos discursos das agências formadoras? 

Observamos que, o estudo produzido em tempo de estágio doutoral estão totalmente 

diluídos, inseridos, articulados, no texto da tese, e composto no capítulo quatro, presentes no 

item quatro, intitulado “PONTUAÇÕES ACERCA DA GÊNESE DOS CONCEITOS: 

formação e formação docente”. Com isso asseguraremos uma melhor reflexão e 

contextualização nas discussões que continuarão e possivelmente irão emergir, em outros 

estudos, em tempo de olhares globalizantes. 

 Este estudo está organizado em cinco capítulos:  

Capítulo um, introdução. Espaço pluripanorâmico, em que apresentamos a tese como 

um todo. Nele, iniciamos explicando a importância de desenvolver uma pesquisa sobre o 

conceito de formação docente, cuja base de sustentação apóia-se na discussão argumentativa 

de que o conceito de formação docente existente não corresponde às necessidades de formar 

um profissional reflexivo (crítico), competente nas dimensões éticas-culturais, que a 

sociedade precisa. Além disso, o utilizamos também, como ponto de partida da base teórica 

desta pesquisa, que respalda a argumentação acima mencionada. Para além disso, 
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apresentamos os demais capítulos em que configuraram partes constituintes desta tese, ou 

seja, da sua introdução até as suas considerações finais. 

No capítulo dois, fizemos uma revisão literária possível, das publicações que abordam 

“A Crise de Paradigmas na Educação: na pré-modernidade e na pós-modernidade. 

Os aspectos teóricos do conceito de formação docente, especificamente, os adotados 

nos países que contribuiram, que influenciaram diretamente na formulação do conceito de 

formação do docente aplicado no Brasil compõe o corpo dissertativo deste capítulo três. 

Quanto ao capítulo quatro, organizamos algumas pontuações acerca da “Gênese dos 

Conceitos: formação e formação docente (professor). No tocante ao último conceito, 

abordaremos desde a origem e organização dos primeiros cursos de formação docente.                      

Por fim, no capítulo cinco, tecemos as considerações finais, que consistiu em nossas 

ponderações acerca do que propusemos a pesquisar, assim como, da intenção de representar 

um novo olhar sobre o conceito formação docente, numa perspectiva inovadora, no sentido 

de percebê-lo como um processo que surge sem identidade, no entanto urge por uma 

identificação, que possa colocá-lo em igualdade com as demais profissões e profissionais. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 A CRISE DE PARADIGMAS NA EDUCAÇÃO: na pré-modernidade e pós-
modernidade 

 
 

A crise que abalou o processo humano-sociais no século XX e os impactos desta, no 

campo educacional, pode ser entendida através das produções literárias nacionais e 

internacionais, clássicas e contemporâneas que abordam sobre História da Educação.  

Estes temas são de extrema complexidade, de multi compreensões e representações, 

muitas vezes entendidos como a causa dos problemas no campo educacional e que vem se 

arrastando ao longo do tempo, impactando o sucesso de programas educacionais, fomentados 

nas esferas dos Órgãos Públicos: Federal, Estadual e Municipal e em Órgãos não 

governamentais, quanto nas investidas de escolarização, de erradicação do analfabetismo e 

nas ações de inclusão sócio-educacional. 

A (re)leitura literária acerca da História da Educação vem convergindo as atenções 

especiais, para os autores que além de retratarem os fatos ocorridos em outrora se preocupam 

também, em apontar saídas que busquem entender os quês e os porquês dessas crises 

paradigmáticas, como uma decorrência do processo transmutativo, funcional de um século 

para o outro, e não, como uma ruptura da sua gênese, que, na nossa visão, quando pensamos 

desta forma, é que, a crise se instala e se consolida, contaminando às vezes, nocivamente, 

toda a trajetória histórica e construtiva dos processos educativos.  

Alguns livros: “Educação Pós-Moderna”, dos autores Jean-Pierre Pourtois e Huguette 

Desmet, Ed. Loyola, 1999, 311p., “O paradigma Educacional Emergente”, de Maria Cândida 

Morais, Ed. Papirus, 11ª ed.: 2005, 239p.,  “A História das Idéias de Paulo Freire e a Atual 

Crise de Paradigmas”, de Afonso Celso Scocuglia, Ed. Universitária-UFPB: 2003, 161p. e 

por fim, “História da Pedagogia”, de Franco Cambi, Ed.: UNESP, 1999, 730p., 

fundamentaram este capítulo. 

Educo bem? Como, concretamente, o professor pode responder da melhor forma a 

essa necessidade? São indagações como estas que serviram de norte à construção do livro 

“Educação Pós-Moderna”, dos autores Jean-Pierre Pourtois e Huguette Desmet (1999). Esses 

autores acreditam numa sociedade em que os direitos do cidadão são iguais para todos, 

independentes das condições: social, racional, gênero, idade, profissão, ideologia. 

Provavelmente os princípios Gramscinianos de “intelectual orgânico”, o mundo foi feito para 

todos e todos que habitam neste mundo é um intelectual em potencial, seja o pano de fundo 
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teórico dos estudos desses autores franceses, quanto aos princípios de igualdade de classes 

tanto defendida por Marx. (GRAMSCI, 1996)3.  

As reflexões no campo educacional, na Sociedade do século XX, denominada de 

Sociedade Moderna, não devem ser analisadas nos mesmos princípios que da sociedade que 

a antecedeu, onde os direitos, os privilégios pertenciam a quem detivessem o poder - 

econômico, político - impedindo a participação expressiva da comunidade acadêmica e civil 

nos debates e nas decisões para melhoria na qualidade do ensino.  

Nada mais sugestivo o convite de Pourtois e Derment (1999) à participação dos pais, 

dos professores, dos educadores, dos profissionais da educação, dos pesquisadores, para 

momentos de reflexões em coletividade, acerca do modelo pisicopedagógico adotado nas 

escolas brasileiras, o qual não dá conta de satisfazer as necessidades básicas do educando, e 

refletir também, acerca de proposituras de paradigma psicopedagógico que busca levar em 

conta as mais importantes dimensões presentes na construção da identidade de um indivíduo, 

que considere suas necessidades afetivas, cognitivas, sociais e ideológicas. 

Os autores em questão propõem um “sistema pedagógico mutirreferencial e 

integrado”, em que as correntes pedagógicas existentes sejam trabalhadas em justaposição a 

outra, em posições lineares. A opção por uma ou mais abordagens se dá em relação as 

condições propícias, favoráveis, para melhor aproveitamento do ensino no processo de 

aprendizagem do aluno. Posto isso, percebemos que complexidade educativa e agir 

comunicacional estão presentes no âmago dessa proposição – paradigma psicopedagógico - 

assim como, no âmago da sociedade contemporânea, sociedade esta que apresenta 

características de uma ideologia dominante, gestada e apoiada no modelo gerencial, com 

altas exigências voltadas para: qualidade, adaptação, mobilidade, flexibilidade. Com efeito, 

essas exigências acarretaram(ão) vários embates e combates em todas as áreas do 

conhecimento, que tenham como projetos de vanguarda programas educacionais e sociais 

voltados a desinserção social. Certamente, estes conflitos dar-se-á(ão) em cenários mais 

inusitados possíveis, em vias duplas e na contramão dos discursos políticos, e das práticas 

políticas, cognominado de “novo”, no entanto, escorregadias, multifacetárias. 

Nesta arena, reserva-se a família um dos espaços sociais também responsáveis pela 

formação do cidadão. Porém, as condições nas quais famílias vivem (maioria da população 

brasileira) não são propícias para o cumprimento acontento do seu papel, acusada às vezes de 

omissa, de cúmplice nos comportamentos dos indivíduos que transgridem a sociedade.  

                                                           
3 Lêr GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. São Paulo: Cultrix. 1996. 
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Partindo do que foi abordado acima e dos princípios propostos na Pedagogia 

Multiferencial Integrada de Pourtois e Desment (1999), nem a educação pela família, nem 

pela escola e nem pela sociedade, podem continuar formando os indivíduos seguindo os 

princípios atuais de educação, que em determinada situação apropria-se de teoria/proposta ou 

abordagem do processo ensino-aprendizagem, que privilegia um ou outro aspecto do 

fenômeno educacional. Esses segmentos precisam urgentemente de mudanças, até porque, 

estão impregnados dos herdos nocivos do “Longo Século XX”, assim denominado por 

Saviani (2008).   

A partir do que foi exposto, há necessidade de criar um movimento de 

ressocialização, com fim de assegurar o direito de viver em sociedade e garantir dela 

participar como sujeito ativo. Assim, o sujeito-ator, o sujeito-autor encontra e edifica seu 

espaço de atuação. (POURTOIS; DESMET, 1999). 

Infelizmente, ainda estamos discutindo “direitos”, isto já está garantido e assegurado 

na Constituição Brasileira de 1988, são direitos óbvios: educação, saúde, subsistência e 

outros. Sem sombra de dúvida, é importante mantê-los sempre em pauta, porém, as 

discussões presentes, pvvrecisam romper fronteiras, promissores, cuja relevância finque 

âncoras nos seus desdobramentos, que servirão de passaporte e garantia do livre acesso (de ir 

e de vir) de quem por ele transitar (sem quaisquer ônus financeiros).  

Na sociedade pós-moderna, a função educativa assume maior importância; terá como 

foco “[...] formar sujeitos com identidade sólida que, embora possam encontrar e respeitar os 

compromissos assumidos, inventivos, com auto-imagem positiva e aptos para assumirem 

papeis sociais.” (POURTOIS; DESMET, 1999, p.14). 

Os autores dedicam boa parte das reflexões em críticas, na inércia dos profissionais 

da educação, particularmente, os Pedagogos. Eles precisam entender a complexidade que 

envolve a educação e que ela deve ser vista como um todo, um conjunto indissociável. “O 

Pedagogo não pode ficar insensível e continuar sua caminhada sem mais sem menos.”. [...] 

“a educação e a formação são a solução para todos os problemas econômicos e sociais.”.4  

O desenvolvimento do ser humano e o agir pedagógico são dois sistemas que 

pretendem responder da melhor forma: as exigências pós-modernas; as características dos 

períodos: moderno e pós-moderno, assim como compreender os atuais desafios pedagógicos. 

Na compreensão desses autores o sistema de ensino brasileiro, precisa estar mais atento a 

                                                           
4 Ibid. (p.15). 
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essas questões, pois à proporção que o problema se desnuda, requer certa rapidez posições 

para dirimí-los ou até mesmo solucioná-los. 

A sociedade contemporânea caracteriza-se pelas palavras-chave: crises, rupturas, 

desordens. Na contramão, temos busca da excelência; da qualidade total; busca do 

desempenho. Neste contexto, a modernidade procurou “encontrar o simples por trás do 

complexo, e nessa tentativa, legou-nos uma quantidade impressionante de conhecimentos 

científicos.” (POURTOIS; DESMET, 1999, p.33). 5 

As principais literaturas - História da Educação Brasileira, 1930 – 1971, de Otaíza 

Romanelli (2005), História das Idéias do Pensamento Pedagógico, de Moacir Gadotti  

(1993), entre outros - que definiram o moderno, dizem que ele encontram-se em questão, em 

crise. A crise não se instala apenas nos modelos existentes (que não conseguiram dar conta 

da ‘totalidade’), mas também na própria validade da existência de modelos. Podemos 

considerá-lo como uns dos sintomas do “mal estar da modernidade” ou da “pós-

modernidade”. (SCOCUGLIA, 2003). 

 A partir dessa constatação, definir paradigma e crise de paradigmas deve ser o passo 

seguinte para tentarmos compreender as mazelas desses períodos sequênciais.  

Considera-se paradigma tanto uma “constelação de crenças, valores, técnicas 

partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada”, quanto soluções concretas de 

“quebra cabeças” que empregados como modelos podem substituir regras explícitas na 

solução de outros “quebra-cabeças” da ciência normal. [...]. Uma comunidade científica seria 

constituída em torno do partilhamento de um ou de um conjunto de paradigmas que a levaria 

ao isolamento e ao fechamento em torno de si mesmo. (SCOCUGLIA, 2003). 

 Crises de paradigmas são entendidas como “alterações/rupturas conceituais 

significativas – acompanhadas ou não da emersão de outra visão de mundo - decorrentes da 

inadequação dos paradigmas (modelos) hegemônicos”, (SCOCUGLIA, 2003, p.106). Essa 

crise adviria de problemas internos declínio e insatisfação dos modelos explicativos de uma 

teoria, e externos, como resultado de transformações sócio-culturais de um determinado 

período histórico. A crise se daria, portanto, quando um paradigma não conseguisse mais 

resolver os “problemas do seu campo de aplicação teórica e prática”.6 

   

                                                           
5
 Essa é a imensa contribuição deixada pela modernidade e que os pós-modernistas nem de longe 
podem negar ou recusar essa herança de riqueza e importância consideráveis. (PORTOIS; DESMENT, 
1999). 
6 Ibid. (p.117). 
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Os fundamentos da “nova ciência” a partir do racionalismo de Descartes (    ) e do 

empirismo de Bacon (    ) estavam no que não poderia ser contestado no indivíduo e em sua 

racionalidade - na consciência individual que ilumina e (experimenta) a realidade -, 

constituindo assim o paradigma subjetivista. (SCOCUGLIA, 2003). 

 O paradigma subjetivista é minado por “causas internas”. (SCOCUGLIA, 2003), uma 

dessas “causas” estaria na consciência individual. A partir dessa constatação, surgem então, 

críticas a respeito desse paradigma e Hegel é um dos oponentes ferrenhos. Para ele, 

consciência são construções históricas e, portanto, a consciência não constitui ponto de 

partida do processo de saber. Unindo-se a ele Marx e Engel, dizem que as representações 

produzidas pela consciência e as representações das classes dominantes são produtos sociais 

e as representações das classes dominantes são impostas a toda a sociedade. A 

emancipação/libertação só seria possível com a “extinção da exploração/dominação classista 

e, não através do conhecimento, da ciência e da educação.” As perspectivas epistemológicas, 

fundadas na racionalidade fechada, instrumental, positivista e determinista, encampadas em 

parte por Marx, “[...] não mais sustentam, a necessidade de negar a possibilidade do novo e 

do diverso, em nome da lei universal e imutável” (MARCONDES apud SCOCUGLIA, 2003, 

p.112). 

 Neste sentido, os comentários feitos por Scocuglia7 enfatizam com propriedade os 

benefícios dessas críticas para evolução da ciência.  

 

Entre críticas e continuidades, tanto o marxismo quanto o 
liberalismo constituíram fortes expressões político-filosóficas 
da assunção da racionalidade iluminista [...]. Sem historicizar 
a experiência humana, o liberalismo toma como homogêneos 
os homens de todos os tempos, lugares e sociedades. 

 

Marx e Engels investem no determinismo como ponto nodal de sua teoria, o que 

termina por endossar o pensamento liberal ao explicar as ações do homem pelas relações de 

produção, pelo progresso, pelo desenvolvimento, pela busca da ‘modernidade’ como atitude 

“natural” de controlar e explorar a natureza, portanto, o marxismo não se sustenta como 

modelo de explicação global da sociedade e de suas “mudanças e permanências”.  

Ao discutir os principais desafios da construção do conhecimento histórico, hoje, no 

limiar do século XX, Scocuglia (2003), destaca a constatação de Burke (    ) acerca da 

“velocidade vertiginosa” da expansão do universo do historiador contemporâneo. [...], a 
                                                           
7 Ibid.( p. 113). 
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ampliação do terreno historiográfico e a multiplicação das tarefas do historiador, com as 

novas atribuições da história nacional, da história social, da história política. Além disso, 

reserva atenção para “história das representações” [...]. As incertezas e precariedades da nova 

história encontram-se nos problemas de definição, de fontes e métodos, de explicação e de 

síntese, e conclui que “os temas e as perguntas colocadas pelos historiadores (de hoje) é que 

vão explicitar os rumos da construção histórica” (Scocuglia, 2003, p. 130). Em decorrência 

dessa possibilidade, abrem-se os caminhos de algumas áreas do conhecimento histórico-

cultural que estavam excluídas do ofício do historiador, como no caso da história da 

educação. Segundo o autor,  

 

no Brasil, embora a historiografia da educação conte com reiterados 
esforços em geral provenientes das áreas de reflexão pedagógicas, 
ainda não está ‘reconhecida’ como parte do ‘ofício do historiador’ e, 
pior, nem como parte imprescindível do conhecimento da sociedade, 
da cultura e da história. (SCOCUGLIA, 2003, p.142).  

 

A História da Educação, a História da Escola (destaque para a escola pública nos 

diversos níveis de ensino) a História da Pedagogia, a História dos Educadores, ou seja, a 

História da Formação de Professor (destaque para formação de professor no Brasil) a 

História da Legislação Educacional (destaque para legislação educacional brasileira) etc, 

deveriam ser incluídas nos componentes curriculares da Educação Básica, assim como a 

chamada “História Cultural”, o que implica reafirmar a história cultural como “integrante da 

multidisciplinaridade inerente às ciências humanas/sociais”.8  

 Nesta participação da História Cultural e da História da Educação e suas vertentes 

tem como grande aliado os estudos de Paulo Freire (1978), visto que, a “educação como 

cultura” constitue como um dos eixos formadores do seu pensamento. Além disso, “história e 

cultura”, “alfabetização e escolarização”, “impresso e leitura” e ‘práticas culturais e escola’, 

constituem binômios fundamentais das suas proposições. Para Scocuglia (2003) - grande 

defensor e propagador das idéias Freireanas - Paulo Freire “enfatiza os múltiplos contextos 

culturais do cotidiano das camadas populares e coloca este multiculturalismo como princípio 

histórico articulador das suas proposições político-pedagógicas.”9 

 A crise de paradigmas que afeta as ciências sociais e humanas, ecoa também na 

pedagogia, na educação e nos processos formativos. Na nossa visão, o atraso em fomentar 

                                                           
8 Ibid. (p. 144). 
9 Ibid. (p.145). 
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discussões, debates sobre essas questões que levaram esse tipo de crise, esteja agravando e 

prejudicando ainda mais a situação do ensino brasileiro. Existe a necessidade de uma 

reflexão pedagógica autônoma e interdisciplinar, que possibilite um trabalho multidisciplinar. 

Por fim, o mais preocupante aspecto, encontra-se no déficit de escolarização no Brasil, que 

segundo as estatísticas apresentadas pelo Governo Federal através da mídia, vem aumentando 

vertiginosamente o número de analfabetos. Este número dispara, quando os índices focam as 

regiões brasileiras mais carentes, a exemplo do Nordeste, em que expressiva parte da 

população encontra-se em estágio de pobreza.  

Neste contexto, é importante fazermos algumas alusões sobre determinados conceitos 

e entendimentos sobre Educação Popular, recorrendo inicialmente ao pensamento de Melo 

Neto (1999), ao afirmar que tal entendimento passa pelo lócus específico da Educação 

Popular, o simbólico, o cultural. 

 

A cultura considerada como fruto da visão de mundo de um grupo ou 
sociedade ou como seu modo de vida, ou ainda como a produção de 
transmissão dos significados que um grupo elabora para sua 
intervenção na realidade. Através do simbólico, esses grupos 
constroem suas identidades. (MELO NETO, 1999, p.52). 

 

 Para Fleuri (1988 apud Melo Neto, 1999) a Educação Popular apresenta várias faces, 

de acordo com os condicionamentos de cada momento histórico. A primeira face identifica-

se com aquela voltada à ampliação da educação escolar a todos os cidadãos; a segunda, 

aquela voltada às camadas sem escolarização e denominadas de educação de adultos, e a 

terceira, corresponde à educação difundida pelos movimentos sociais. 

 Segundo Brandão (1980) a educação popular pode ser pensada em três óticas: numa 

perspectiva de manutenção da ordem social, conforme os interesses dos grupos dominantes; 

na forma desenvolvida por grupos e pessoas interessadas na promoção popular, e nas formas 

organizadas por grupos de classes (sindicatos, movimentos populares, etc.). Nesse sentido, as 

atribuições da educação popular têm um caráter eminentemente histórico, transformando-se 

em função das características histórico-concretas da sociedade em cada época e da 

especificidade dos movimentos sociais, operário e sindical. 

 A educação popular tem como função uma prática autônoma – a qual teria como 

objetivo fundamental assegurar os interesses das classes trabalhadoras, considerando os 

interesses gerais de classe e o papel histórico no processo de transformação da sociedade; o 

exercício da capacidade de direção – propiciando condições para que as classes trabalhadoras 
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recriem e divulguem um novo tipo de saber, possibilitando o desenvolvimento de habilidades 

necessárias ao exercício da capacidade de direção; a construção de um saber-instrumento – 

construído a partir de suas experiências históricas, possibilitando elaborarem nova concepção 

de mundo. Implicaria novas propostas metodológicas que permitam os trabalhadores se 

perceberem: 

 

a) como produtores de conhecimentos; b) como articuladores de um 
novo tipo de conhecimento que emane de suas práticas sociais, 
econômicas e políticas; c) como agente de um processo de 
rearticulação de um novo modo de pensar e agir, redefinido a 
partir de uma tomada de consciência de suas perspectiva de 
classe. (BARROS, 1980, p.38). 

  

A partir do exposto, percebemos que para entender o homem na era pós-moderna 

requer, antes de tudo, uma revisão cuidadosa das quatro necessidades básicas: afetiva - 

fundamentada nos laços familiares, motivada pela necessidade do apego, aceitação – 

cognitiva - necessidade de auto-realização e interação com o meio para transformá-lo – 

social - necessidade de autonomia social, abrindo-se para relacionar-se em contextos além 

deste – e ideológico - necessários ao desenvolvimento e a interação do homem com o meio, 

nele são cultivados os sentimentos de felicidade, de bondade e do belo inscritos nos campos 

ético-estéticos. Elas servem de bússola na orientação da educação do homem. Essas 

necessidades básicas, na concepção de alguns pós-modernistas, a exemplo de, Pourtois e 

Desment (1999), Morais (2005), são entendidas como o esteio que sustentam as bases dos 

estudos, multidimensional, acerca da relação homem com a sociedade, que conta com alto 

grau de complexidade no seu processo de construção.  

Podemos afirmar que a complexidade não são características de estudos deste porte, 

principalmente quando essas necessidades são estudas no âmbito educacional, pois as 

mesmas se impõem enquanto processo complexo devido à complexidade da estrutura 

humana e a sua funcionalidade que engloba partes diversificadas com movimentos 

especializados, mas conectando-se entre si, e com os outros, modificam-se a si e, também, a 

sua totalidade. Ela deve ser entendida como ações individuais, mas integradas, conforme 

afirma Morin (2001, p.24) “complexidade é o que não atua a partir de suas ações individuais 

e isoladas, mas suas ações integradas e dependentes assumem forma de expressão e adquirem 

novas faces”.  

Percebemos a força matriz do ‘equilíbrio’ que dinamiza o todo, subtendendo-se que o 

oposto, ou seja, o desequilíbrio na relação entre as partes constituintes de um todo, reflete 
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desalinhamento no comportamento humano, pois se o seu pensamento desenvolve-se 

fragmentado e reducionista suas ações tornar-se-ão limitadas. 

 Nessa perspectiva, a compreensão da ação educacional, segundo Morais (2005) pode 

dar uma contribuição ao desenvolvimento equilibrado dessas necessidades globais do homem 

como alternativa da educação pós-moderna do ‘agora’, a partir do diálogo entre os axiomas 

de paradigmas produzidos para ciência normal, em busca de um agir global do homem na 

sociedade.  

Paradigma em Educação é uma temática incansavelmente debatida, discutida no meio 

acadêmico, com construção de estudos de enfoque, em que instiga: indagações, 

questionamentos, reflexões. Estudos construídos com zelos, apresentando proposições, que 

respondam indagações (até então insolucionáveis) acumuladas com o passar dos anos, em 

níveis crescentes, no cotidiano do nosso fazer de educadores. Para entender melhor a questão 

apresentamos duas experiências que destacam-se no cenário nacional. 

A ratificação dessas preocupações se fazem presentes com a consolidação do Grupo 

de Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Ramalho; Nunes; 

Gauthier (2003), o qual vem desenvolvendo pesquisas a respeito da docência, do ensino, da 

aprendizagem e da formação de professores na perspectiva da profissionalização. No tocante 

a formação de professores, esses pesquisadores retratam num dos seus subtemas “A busca de 

um Paradigma Emergente na Formação do Professor”, em que discutem vários pontos 

nodais, remanescentes e atuais, na questão do que deve se levar em conta quando formamos 

o profissional para o magistério. 

Como foi mencionado anteriormente, está temática – Paradigma educacional - sempre 

é pauta de discussões nos meandros acadêmicos, sejam em conversas informais, congressos, 

artigos publicados e outros. Nessas discussões, enfatizam que a problemática da formação do 

professor não reside na permuta de paradigma. 

Na visão deste grupo de pesquisadores da UFRN, buscar outros paradigmas não 

significa substituir paradigmas por paradigmas. Aceitar um pelo outro, para eles é 

desconsiderar os ensinamentos deixados por Paulo Freire, presentes na sua própria trajetória 

de vida “[...], longo percurso de militância, registro e sistematização de idéias, nos deixou 

uma riqueza de argumentos emancipatórios sobre o homem, a sociedade e a escola 

brasileira.” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p.21). Acreditam ainda que, neste 

processo Freire “plantou a semente para germinar um novo paradigma da construção do 

homem e da mulher docente entre nós.”. 
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Algumas idéias aqui discutidas são oriundas também das posições assumidas pelo 

Grupo de Pesquisa sobre Formação Docente (GPFD), da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), do Centro de Educação (CE), ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE), em publicação editada no ano de 2004, pela Editora Universitária, intitulada 

Formação Docente: coletando textos discutindo idéias. Tal obra apresenta as concepções do 

grupo, em que discute as falas dos docentes pesquisados e aponta necessidades e saídas para 

formação de docentes. 

A qualificação profissional e o engajamento político permitem ao professor encontrar 

novas concepções de mundo em meio a uma rede de estratégias dos sistemas de ensino. 

Permitem ainda ao professor, construir suas próprias mudanças, participar do meio social 

como um facilitador, um mediador no processo interativo aluno-escola-comunidade. 

Surge então, a necessidade de se resgatar nos cursos formativos de magistério, a 

formação daquele profissional, homem ou mulher responsável por um processo formativo de 

outros, que fundamenta sua prática pedagógica e educativa em uma opção de valores e idéias 

que lhe ajudam a clarificar as situações, os projetos e as previsíveis conseqüências de suas 

práticas com uma atuação profissional que aponta para uma perspectiva intelectual e ética, 

possibilitando a orientação de seus alunos para outros caminhos e em determinadas 

circunstancias de incorporações futuras no mundo do trabalho. 

Para os professores conceberem a profissão do ensino como uma ação humana, 

individual e ao mesmo tempo coletiva, é preciso conhecerem a realidade social, política e 

econômica de uma sociedade que encontra-se organizacionalmente injusta e desigual, nos 

planos de vida de seus membros (ideologias, etnias, classes...).  

Os estudos realizados por consultores do Banco Mundial sobre a reprovação nas 

escolas do Nordeste brasileiro, ajudaram a identificar os pontos nodais que levaram a falência 

da escola pública brasileira, e ao mesmo tempo, fizeram-na compreender as causas mortis da 

mesma. Essa percrustação de cunho documental foi intitulada de “CHAMADA À AÇÃO: 

combatendo o fracasso escolar no Nordeste” (BANCO INTERNACIONAL, 1996). Nos 

resultados conclusivos cinco pontos destacaram-se como prioritários: 

 

1) A precária organização dos sistemas de ensino nos estudos da Federação; 
2) a separatividade existente entre os dois sistemas públicos de ensino, o estadual 

e o municipal; 
3) a aprendizagem do aluno não é o foco central da escola; 
4) a insatisfação generalizada de pais e alunos; 
5) a existência de profissionais desmotivados e sem a qualificação necessária. 
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Esses pontos diagnosticados pelo Banco Internacional (1996) são heranças de um 

período em que a educação era privilégio de poucos. Contudo, nos dá a impressão de 

situações tão atuais com novas realidades. “O importante, neste momento, é compreender 

que problemas existem e persistem há várias décadas, e que eles são completamente 

interdependentes uns dos outros.” (MORAIS, 2005, p.14). 

Quando a autora em epígrafe, fala de novas realidades, de imediato reportamo-nos 

aos aspectos de propriedades físicas, objetivamente sensíveis das coisas, onde há uma estreita 

relação com as questões de percepção sensorial, ao mesmo tempo com questões do cotidiano, 

ou supostamente uma viabilidade de averiguação objetiva e científica. Em segundo, 

atribuímos o significado e valor de tais coisas, fundamentando-se na comunicação e 

constituindo-lhe as motivações, a sociabilidade e o imaginário. Na verdade, há vários tipos 

de projetos humanos que em algum momento pareceram também inconcebíveis. Essa 

inconcebilidade não é característica de projetos humanos, ela também se adequa a projetos de 

cunho governamental e social.  

No âmbito governamental,  

 

a maioria dos projetos de teleducação adota a abordagem de sistemas 
como um dos pilares de sua fundamentação teórica, porém, na 
prática, esse enfoque é muito pouco utilizado como metodologia que 
disciplina o pensamento, o bom senso e a intuição na análise formal 
do problema. (MORAIS, 2005, p.15). 

 

A crítica que a autora faz, refere-se aos aspectos mais graves na construção dos 

projetos de ordem governamental, com fins educacionais. Para Morais (2005), esses projetos 

estão imbuídos de intencionalidade política, pessoal, econômica. Porém, distante do próprio 

objetivo o qual eles dizem se propor. “[...] o aspecto mais grave está no fato de que a maioria 

dos projetos desconsidera o aprendiz como principal centro de referência de toda ação 

educacional.” 10 

A integração temática interdisciplinar desenvolvida através de projetos seria a forma 

em que os educadores estão encontrando para ter um modelo de educação mais próximo 

possível da realidade do aluno e de uma forma que lhe seja mais significativa. 

                                                           
10 Ibid. (p.17). 



26 

 

 A verdade é que estamos vivendo um profundo desequilíbrio na qualidade de 

subsistência da humanidade num contexto globalizado, legado deixado pelo tempo em que o 

homem ora era visto como máquina de produzir “algo”, ora era visto como resultado desta 

produção (objetos tecnológicos).11 

 De antemão, diante da reflexão acima postulada, fica inconcebível aceitar uma 

possibilidade de ser propor qualquer mudança paradigmática educacional, muito menos, 

proposta que gere um modelo de paradigma educacional emergente. Pensar desta forma, nada 

mais é ressuscitar na atualidade, as representações simbólicas de mundo cartesiano, de 

correntes psicológicas que muito influenciaram e ainda continuam influenciando. Como diria 

Pourtois e Desment (1999) esses herdos estão impregnados em nós, de tal forma, que nos 

parece uma segunda natureza. 

 

[...] aprendemos que não se muda um paradigma educacional apenas 
colocando uma nova roupagem, camuflando velhas teorias, pintando 
a fachada da escola, colocando telas e telões nas salas de aula, se o 
aluno continua na posição de mero espectador, de simples receptor, 
presenciador e copiador, e se os recursos tecnológicos pouco fazem 
para ampliar a cognição humana. (MORAIS, 2005, p.17). 

 

Os fatores impeditivos (barreiras) detectados no transcorrer do processo, não só 

travavam um planejamento implementativo, mas também, encapsulavam o vir-a-ser 

científico. Daí questionar-se sobre o modelo da ciência hoje, identificar referencial teórico 

capaz de nortear a busca de um novo paradigma para a educação com características 

conciliadoras. 

 

construir um modelo educacional capaz de gerar novos ambientes de 
aprendizagem, em que o ser humano fosse compreendido em sua 
multimensionalidade com um ser indiviso em sua totalidade, com seus 
diferentes estilos de parendizagfem e sua distinta formas de resolver 
problemas. Um ambiente que levasse em consideração as diversas dimensões 
do fenômeno educativo, seus aspectos físico, biológico, mental, psicológico, 
cultura e social.12 

 

                                                           
11 Os objetivos são produtos da nossa cultura. Eles refletem a forma de sentir e pensar de quem os 
criou e geram uma linguagem que permite a comunicação. Operações – linguagem – são as 
transformações que modificam o estado físico das matérias-primas. Os processos são as tranformações 
da matéria a partir de sua composição química, modificando sua estrutura interna e dando lugar a 
novos compostos. Os objetos técnicos e são criados para atender às necessidades exigidas pelo 
homem. 
12

 Ibid. (p.17). 
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Para ela, um paradigma educacional ideal deve ter na sua gênese princípios ativos 

determinantes: 

 

1. Capaz de gerar novos ambientes de aprendizagem; 
 

2. reconhecer o conhecimento como um processo em construção a ser desenvolvido 
num contexto dinâmico do vir-a-ser; 

 
3. ambientes capazes de acompanhar e incorporar a evolução que ocorre no mundo 

da ciência, da técnica e da tecnologia, mas também de colaborar para restabelecer 
o equilíbrio necessário entre a formação tecnológica do indivíduo, a sua formação 
humana e a sua dimensão espiritual; 

 
4. educação voltada para humanização, a instrumentalização e a transcendência; 

 
5. proposta educacional centrada na pessoa, que compreenda a importância do 

pensar crítico e criativo, que seja capaz de integrar as colaborações das 
inteligências humanas e da inteligência da máquina, lembrando, no entanto, que 
só o ser humano é capaz de transcender e criar. (MORAIS, 2005). 

 

Enquanto estudiosas acreditamos no axioma construtivo de um paradigma 

educacional, quando tem por finalidade alcançar os princípios da educação, assim como, de 

forma paritária, suprir as necessidades cognitivas da sociedade. Nessa construção, as 

discussões precisam ser tecidas a partir de informações concretas: das realidades sociais, das 

realidades culturais e políticas da sociedade, das realidades organizativas educacionais e da 

realidade cotidiana da profissão docente. Estas discussões se fazem necessárias, devido os 

protagonistas co-habitarem, transitarem o mesmo espaço de interesses. No nosso entender, 

esses protagonistas envolvem todos os partícipes da sociedade: os governos – Federal, 

Estadual e Municipal – os governantes, os sindicatos dos professores, as instituições 

educacionais – pública e privada – as associações de bairro, a comunidade escolar e os 

professores. 

O grande problema da educação foca-se “no modelo de ciência que prevalece num 

certo momento histórico nas teorias de aprendizagem e que influenciam a prática 

pedagógica.” (MORAIS, 2005, p.18). O ponto centra-se na dialogicidade ativa entre a tríade: 

o modelo científico, as teorias de aprendizagem e as práticas pedagógicas desenvolvidas. O 

resultado deste diálogo ecoa na atividade dos professores, em que indivíduos devem ser 

capazes de utilizar-se de si próprios como instrumentos de eficácia educativa. Daí a 

importância destas reflexões para entender as questões da formação docente (professor). 



28 

 

Neste contexto, estamos nos referindo no princípio norteador dos estudos de 

Weinstein e Alschuler (1876 - 1940). A educação é uma forma de promover o 

desenvolvimento humano através do descobrimento de potencialidades que cada sujeito 

possui e das análises das teorias que dão conta dos processos de construção do conhecimento 

sobre o mundo físico e social. Autoconhecimento é como cada pessoa descreve, consegue 

prever e gerenciar suas experiências pessoais e os significados que a elas atribui, é a forma de 

interagir com a realidade, mudando o comportamento. Isso acontece em vários estágios: 

Elementar: limitações para compreender os acontecimentos e as conseqüências, dificuldade 

de atribuir e entender significados. Situacional: coerência entre causas e conseqüências, 

relaciona situações. Configuracional: separa respostas internas de reações, relaciona 

contextos e generaliza situações vividas. Transformacional: controla, estabelece relações de 

satisfação, dá significados coerentes as experiências. Daí a importância da formação de um 

profissional da educação, construída a partir das exigências da sociedade, sobre a ótica das 

inovações tecnológicas, tendo como norte de sua formação, a apreensão e produção do 

conhecimento, cristalizadas nos saberes docentes. 

Morais (2005, p.23) defende uma educação, em que seu papel fundamental esteja “na 

procura de conhecimento novo, de explicações novas, de um ‘saber-fazer’ novo, mais global, 

holístico, integral.”. A busca por esse novo referencial é um caminho árduo, doloroso, 

espinhoso; transitável em vias estreitas em sentido único. Este caminho foi-se estreitando 

com o passar dos anos, devido à gravidade dos problemas enfrentados em todos os setores 

das diferentes áreas do conhecimento humano. (MORAIS, 2005).  

Os estudos de Ubiratan D’Ambrosio (1993) caminham de mãos dadas com autora em 

questão, dizendo que uma das causas dessa gravidade centra-se “na fragmentação dos 

enfoques utilizados para analisar a realidade ampara-se em esquemas racionais e científicos 

especializados, em detrimento de uma visão global da realidade e mesmo com desprezo por 

essa visão.” (D’AMBROSIO, 1993 apud MORAIS, 2005, p.29). Como exemplo ele cita o 

aparecimento das disciplinas, entendida “como a invenção mais fundamental da ciência 

moderna, deu origem ao afastamento da realidade em toda a sua plenitude.”. Em decorrência, 

“o homem foi se tornando cada vez mais especialista, desaparecendo, em conseqüência, a 

preocupação com aspectos importante do conhecimento, da visão crítica de fenômenos 

globais e da criatividade.  

Portanto, a ciência hoje deve ser entendida como um todo, de forma diferenciada e 

não fragmentada. Parafraseando Morin (1995), a ciência que liberta não aprisiona. Neste 

sentido, entender o mundo de forma isolada, desalinhados dos aspectos sociais, psíquicos, 
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éticos e morais, significa em outras palavras dizer, que criador e criatura adormecem sobre o 

mesmo fio da navalha, mas, em estreita comunhão. Nesta comunhão, as relações são 

construídas na sua mais perfeita ordem, em que criador e criatura não se dominam, mas se 

complementam, os interesses são comuns, em que os aspectos acima citados são os fins e não 

os meios.  

Pensando na construção de um processo formativo, pensamos em propor um 

paradigma educacional deve ser considerado pela sociedade, principalmente, pelos 

intelectuais que integram o mundo acadêmico e suas instituições, como um alerta que 

sinaliza o perigo de encruamento, em que ações foram (são?) geradas sem qualquer 

perspectiva de mudança, em que os fenômenos naturais deixaram (ão?) de serem vistos, 

entendidos, a partir da sua gênese e do próprio processo evolutivo. Neste contexto, nada mais 

significativo, primeiramente, entendermos o que é paradigma e por que necessitamos de um 

paradigma universal, ou seja, um modelo que responda e aponte saídas para as problemáticas 

existentes. 

O que é paradigma?  

é uma palavra originária do Grego. parádeigma, -atos, «modelo», 
pelo lat. paradigma, «id.». Substantivo masculino que significa 
exemplo, que serve como modelo; padrão. A gramática o classifica 
como modelo de declinação ou conjugação. Na lingüística é 
entendida como conjunto de elementos lingüísticos que podem 
ocorrer no mesmo contexto. No tocante a investigação, sistema ou 
modelo conceptual que orienta o desenvolvimento posterior das 
pesquisas, estando na base da evolução científica. (MORAIS, 2005, 
p.29). 

 

Partindo do princípio da evolução científica, Morais (2005) apropria-se do conceito 

de paradigma Kuhniano – filósofo e historiador da ciência. Para ele, paradigma significa “a 

constelação de crenças, valores e técnicas partilhada pelos membros de uma comunidade 

científica.” (KUHN, 1994, p.25 apud MORAIS, 2005, p.31). Nessa ótica, é uma construção 

que põe fim às controvérsias existentes na área a respeito de determinados fundamentos. 

Quando existe pelo menos um consenso em um grupo de cientista13 acerca de situações, fatos 

                                                           
13

 Este grupo de cientistas, nos primórdios da organização da ciência moderna, era denominado A 
Royal Societay – lugar de encontros dos cientistas e especialistas (comunidade científica), os sábios 
(savants). Esta comunidade científica agrupava-se com objetivos comuns e convergentes, sustentados 
nos pilares das práticas por ela mesma estabelecida. Na contemporaneidade, esta comunidade não se 
concentra num único lugar, ela se faz presente nas Universidades, nos Institutos de Pesquisas, em fim, 
nos espaços próprios. No entanto, as ações dos grupos de cientistas na sociedade contemporânea, 
ainda sofrem resquícios das decisões do passado.  
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ou fenômenos, significa dizer que existe implicitamente convergências de idéias que 

suscitam surgimento da nova temática. (MORAIS, 2005).  

O conceito de paradigma formulado por Edgar Morin (1995), também contribuiu 

expressivamente no construto das bases teóricas dos estudos de Morais (2005).  Na 

concepção deste pesquisador, 

 

um paradigma significa um tipo de relação muito forte, que pode ser 
de conjunção ou disjunção, que possui uma natureza lógica entre um 
conjunto de conceitos-mestres. [...], esse tipo de relação dominadora 
é que determinaria o curso de todas as teorias, de todos os discursos 
controlados pelo paradigma. Seria uma noção nuclear ao mesmo 
tempo lingüística, lógica e ideológica. (MORAIS, 2005, p.31).  

 

Tomando como referencial o conceito de paradigma acima, de antemão podemos 

afirmar que o paradigma vigente, isto é, tradicional, não atende sociedade com características 

globalizantes, isto significa dizer em outras palavras, paradigma não concebe relação do tipo 

escambiável.  

O paradigma nos moldes tradicionais surge da associação de diversas correntes de 

pensamento – Revolução Científica, o Iluminismo e a Revolução Industrial – do mundo 

ocidental, presente a partir dos séculos XVII, XVIII e XIX. Os séculos XVI, XVII e XVIII 

são considerados os períodos embrionários das idéias que influenciaram a era moderna. 

(MORAIS, 2005). 

    Segundo historiadores, a exemplo de  Cambi (1999), Hobesbaw (2002), na Europa da 

Idade Média (antes de 1500) prevalecia a visão orgânica. As relações eram determinadas em 

razão dos fenômenos materiais e espirituais, tendo sobre controle as necessidades 

individuais, as quais se sobrepunham aos desejos coletivos. 

    O naturalismo aristotélico e a fundamentação platônico-agostiniana e depois o 

totismo, serviram de alicerce filosófico do mundo orgânico. O objetivo principal da filosofia 

era servir de base à teologia e tinha como causa de suas preocupações religiosas a salvação 

da alma após a morte. Este período ficou conhecido como teocentrismo – Deus no centro do 

universo. Nesta época, o paradigma que vinha sendo elaborado, em termos de ciência, era o 

paradigma da fé. 

    Os defensores do paradigma da fé vêem para o Brasil através dos Jesuítas. Mais tarde, 

no próprio âmbito da igreja católica, inicia movimento entre os que querem continuar na 

mesma linha de pensamento com os que são a favor da mudança. Este movimento ficou 

conhecido como a Contra-Reforma. 
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    Os Jesuítas influenciaram significativamente a educação brasileira. Enquanto nos 

países da Inglaterra, da França propuseram avanço na educação, no Brasil a educação tinha 

como fim a exploração e dominação do povo. Para convencê-lo, diziam (Jesuítas) que a fé 

tinha que estar acima de tudo e de todos.  

    O paradigma da fé começa se sentir mais ameaçado com surgimento da ciência. Até 

então, quem decidia a verdade era só uma entidade, que se chamava Deus. 

    Com a descoberta do sistema solar por Galileu, em que ele cientificamente comprova 

que a terra circula em torno do sol, a verdade não poderia mais ser explicada pelos 

fenômenos espirituais. Em outras palavras, a verdade deveria ser entendida via ciência e não 

através de Deus. Em decorrência dessa grande descoberta, o paradigma da fé é substituído 

pelo paradigma da ciência. Partindo deste princípio, a ciência, a razão teria condições de 

mostrar ao ser humano a verdade, ou seja, a ciência através da razão pode mostrar a essência; 

a razão é o pensamento das idéias.  

   Na visão de Kant, a razão está apriori, a verdade está no espírito. Na concepção de 

Decartes o que muda é o método. É a ciência que responde a razão, através da matemática, só 

assim obteremos a verdade absoluta. Por fim, o pensamento de Hegel. Os argumentos da 

razão vem da experiência, o que se entende por universal, significa o mesmo que para todo, 

por todo, com todo; e por absoluto, por si mesmo. 

Possivelmente, o conceito em questão, satisfaça sociedade que leva em conta o 

contexto, os elos contextuais viventes nas relações, quer dizer, multirreferencialidade e 

integralidade, onde as mesmas congruem e divergem a partir da tríade: lingüística, lógica e 

ideológica. O núcleo dessa relação sobrepõe os conceitos soberanos, por isso privilegia uma 

relação em detrimento da outra, o que não impede a convivência pacífica com teorias 

opostas. O que faz com que o paradigma controle a lógica do discurso é essa relação de 

sobreposição dominadora. Conclui dizendo: “É o cerne obscuro que orienta os discursos 

teóricos neste ou naquele sentido.” (MORIN, 1995, p.37). 

Uma vista d’olhos sobre a problemática da crise de paradigmas14 sugere 

procedimentos e mecanismos de avaliação e acompanhamento consistentes, do ponto de vista 

prático e teórico. 

                                                           
14

 Finda-se o período da Idade medieval e inicia-se um novo período, a Idade Moderna (século XV). 
Este período adota a ciência, como paradigma de entendimento para explicar os fenômenos. Ele é 
impactado pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. A Revolução Francesa traz consigo a 
idéia da República, o trato pelas coisas públicas, assim como, os direitos humanos, democracia, 
sobretudo, a educação pública. Igualdade, Fidelidade, Liberdade, lema da Revolução Francesa. A idéia 
de cidade, indústria – economia, mundo do trabalho, classes sociais – foram as contribuições da 
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A problemática da crise de paradigma anda atrelada com a história das civilizações, 

viventes nos processos evolutivos e que se alternam em conformidade com o ritmo do 

universo. Nesse ritualismo acontecido em outrora, pode (re)aparecer em novas roupagens, 

com novas (outras) interpretações, assim como, (re)surgir como cria de uma nova realidade. 

Morais (2005) apresenta uma série de novos fatos e de novas interpretações vividas 

no final do século XIX: 

• Novos fatos: 

o Ruptura entre o mundo moderno e o mundo contemporâneo. 

o À teoria evolucionista das espécies, os novos conceitos da termodinâmica 
indicavam a superação do modelo newtoniano. 

 
o A teoria quântica descoberta por Planak, introduziu o conceito de átomo 

de energia ou quantum, dando origem à mecânica quântica e à teoria 
quântica dos corpos. 
 

o A teoria da relatividade faz surgir uma nova noção de estrutura da matéria. 

                                                                                                                                                                                     

Revolução Industrial. A indústria passa a ser explicada pelo capitalismo industrial. O capitalismo 
começa divulgar sua doutrina principal, o neoliberalismo. Que tem por princípio produção de riquezas 
e divisão igualitária da riqueza produzida. Essas bases ideológicas aproximariam da sociedade ideal. 
No entanto, a prática revela contradições, injustiças, desigualdades, aumento do fosso entre as classes 
sociais. A partilha da riqueza destacava os dominantes – poucos com muito - e os dominados - muitos 
com quase nada.  
   O período da Revolução Industrial é considerado no Brasil, como o grande momento histórico da 
classe trabalhadora brasileira. Período de destaque político, onde as leis trabalhistas brasileira 
começaram a ser modificadas.  
   Muda-se a forma de explicar os fenômenos, muda-se também o paradigma.  
   A modernidade começa a ser questionada, nos fins do século XIX, porque ela não considera a 
estrutura que consiste entre o SER e o OBJETO. Como a estrutura é a essência do fenômeno, o SER 
fica prejudicado. O que deve se levar em conta é a relação que há no processo entre o SER e o 
OBJETO. 
   Nesse processo de mudanças, instala-se a crise de paradigma. Segundo Scocuglia (2006) “os 
paradigmas mudam quando o mundo muda.” Os paradigmas mudam em decorrência das ações 
externas e internas. 
    Nesse sentido, constatamos como essas mudanças paradigmáticas impactaram negativamente nossas 
vidas: o desenvolvimento da ciência moderna possibilitou grandes saltos evolutivos na história das 
civilizações. No entanto, o método analítico moderno, foi interpretado como sendo a explicação mais 
completa, a abordagem válida do conhecimento, ao retalhar a visão de totalidade; valorizar os aspectos 
externos das experiências ignorando as vivências internas do indivíduo; a ciência clássica criou um 
mundo pentassensorial limitado pelos sentidos. Com isso desprezou os aspectos complementares – 
reducionismo e holismo, análise e síntese, linear e não-linear, indução e dedução, observador e 
observado, sujeito e objeto; o paradigma industrial do Ocidente contribuiu direta ou indiretamente, a 
maioria dos atuais problemas críticos de ordem social e global presentes na humanidade; a ênfase dada 
ao método cartesiano impregnou fortemente o paradigma dominante da ciência moderna, que 
posteriormente, provocou a fragmentação de nosso pensamento, a unilateralidade de nossa visão. 
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o As descobertas de Einstein muito contribuíram para o estudo da gravidade, 
assim como, para o reconhecimento das partículas subatômicas como 
padrões de energia. 

 
o Os conceitos de “espaço vazio”, objetos sólidos e campos materiais 

sólidos não mais existiam. O universo passou a ser visto como um todo 
indivino e ininterrupto. 

 
o As principais leis da teoria quântica, foi produzida por brilhantes cientistas 

do mundo inteiro, a exemplo de Bohr (Dinamarca), Broglie (França), 
Heisenberg (Alemanha), entre outros, nas três primeiras décadas deste 
século. 

 

• Novas interpretações:15 

o A visão mecanicista do mundo decorrente do paradigma cartesiano – 
newtoniano – começa a perder o seu poder de influência como teoria que 
fundamenta a ocorrência dos fenômenos naturais. 
 

o As teorias relacionadas com a evolução biológica das espécies, no século 
XIX, teve influência dos estudos de Lamarck, posteriormente, propostas 
por Charles Darwin, influenciaram os cientistas da época que 
abandonaram a idéia cartesiana – o mundo era uma máquina perfeita 
construída por Deus. 

                                                           
15Como conseqüência, uma concepção de vida em sociedade como uma luta competitiva pela 
existência, à crença no progresso material limitado a ser alcançado através do crescimento econômico 
e tecnológico; 
supervalorização de determinadas disciplinas acadêmicas, à superespecialização; exclusão do pensador 
de seu próprio pensar; erosão nos alicerces religiosos que sustentavam os valores da civilização 
ocidental, que passou a predominar uma ciência materialista, determinista, destruidora, cheia de 
certezas, que ignora o diálogo e as interações que existem entre os indivíduos, entre ciência e 
sociedade, técnica e política; a ciência materialista levou-nos a um processo de alienação e a uma crise 
planetária, traduzidos por processos de fragmentação, atomização e desvinculação. Como 
conseqüência, a fragmentação da cultura, os valores individualizados e sociedade doente; alienação do 
homem: da natureza, do trabalho, de si mesmo e dos outros; o racionalismo tornou-se uma forma de 
controle e dominação da natureza e do homem pelo próprio homem; o êxito do paradigma ocidental 
gerou os atuais problemas críticos de ordem social e global. (MORAIS, 2005). 
   A ruptura – cisão, romper - do paradigma, deve ser entendida como uma “transformação na forma de 
compreender as coisas e aceitar os fundamentos de uma construção teórica por parte da maioria de 
uma comunidade científica.” (MORAIS, 2005, p.55). 
   Definir ruptura como sendo algo que pode ser transformado, pressupõe de antemão multiplicidade 
de ações, que suscita ante de mais nada, (re)elaborar idéias, (re)construir relações, (re)articular 
projetos, rever os fundamentos de bases. Essas multiplicidades de ações devem ser entendidas como 
protótipos (modelo mais perfeito) propícios na consolidação de novas realidades. 
   Falar de ruptura implica falar também de crise. Significa dizer que, o modelo até então utilizado para 
explicar os fenômenos universais, não corresponde aos anseios da sociedade de informação (hodierna), 
em que informação/comunicação exercem total poder, devido suas potencialidades sedutoras, em que 
o fator tempo, velocidade e rapidez, configuram como qualificadores essenciais para este tipo de 
sociedade. 
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o Eisntein, em 1905, faz a primeira investida contra o paradigma da ciência 

moderna. Ele usa os escritos sobre a teoria da relatividade, da 
simultaneidade de acontecimentos e o outro sobre a maneira de conceber a 
radiação eletromagnética que caracteriza a teoria dos fenômenos atômicos. 
 

o Os estudos de Eisntein – verificar como o observador estabelece a ordem, 
temporal do acontecimento no espaço – coloca em cheque-mate os 
conceitos newtoniano de espaço absoluto e tempo absoluto. 
 

o A tese de doutorado de Erwin Schrodinger (1990) foi considerada pelos 
cientistas da época, como o ponto de partida para a formulação moderna 
da mecânica quântica. 
 

o As teorias de Prigogine e Pessis-Pastemak (1993) colocam a ciência 
determinada clássica em segundo plano, cedendo espaço para uma nova 
ciência pluralista. Além disso, induz nossa percepção: em vez de 
eternidade, temos a história; no lugar do mecanicismo, temos a 
interpretação, a interconexão, a espontaneidade a autor-organização; da 
reversibilidade para irreversibilidade; “ordem” do universo, temos a 
“desordem” crescente, a criatividade e o acidente. 

 

A partir desses nos novos fatos e dessas novas interpretações, decorrem novos 

princípios, com possibilidades de existir um novo paradigma.  

Assim sendo, Morais (2005, p.69) propõe “uma nova leitura do mundo” com a 

finalidade de “encontrar uma nova maneira diferente de nos posicionarmos diante dela e da 

vida. [...] um pensamento que trate as ‘coisas’ em sua totalidade, que compreende o mundo 

mais amplo e complexo.” Além disso, propõe “[...] um novo paradigma para a educação, uma 

nova maneira de pensar a questão educacional, tendo como referência uma visão de 

totalidade, uma nova ordem global para a própria mente humana.”. 

 Sabendo, que as teorias constituem os fundamentos da ciência, dos processos 

culturais e sociais e da subjetividade humana, a autora na elaboração propositiva de um 

“Paradigma Educacional Emergente”, estrategicamente, lança mão dos aspectos da teoria da 

relatividade de Einstein, nos princípios da complementaridade de Born e na incerteza de 

Heisenberg. Além disso, também, utiliza-se dos acontecimentos, dos fatos e das 

interpretações pertinentes às teorias em questão. Tais teorias em épocas remanescentes eram 

tidas como paradigma explicativo dos fenômenos universais. Para além disso, subsidia-se da 

teoria das estruturas dissipativas de Prigogine e em seus sistemas auto-organizadores, como 

reflexão epistemológica sobre a construção do conhecimento científico e suas implicações na 

educação.  
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Os quadros nas páginas seguintes apresentam os aspectos mais relevantes, destacados 

por Morais (2005) na elaboração de um “Paradigma Educacional Emergente”. 
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 TOTALIDADE 
INDIVISA 

PENSAMENTO 
SISTÊMICO 

MUNDO  EM 
HOLOMOVIMENO 

 
 
As noções de que massa é uma 
forma de energia e a 
velocidade da luz é a 
velocidade máxima de 
propagação de um sinal 
contribuíram para uma nova 
compreensão da estrutura da 
matéria , para o surgimento de 
uma nova ordem, uma nova 
medida o que mudou 
completamente a visão da 
natureza.Tal compreensão 
dissolveu, o mundo físico 
depois de uma nova idéia do 
que seria então um corpo 
rígido. (MORAIS, 2005, p,70). 
 
 
O conceito de 
complementaridade 
desenvolvido por Born, 
associado ao princípio de 
incerteza de Heisenberg, levou 
os cientistas à conclusão de 
que a matéria não existe, com 
certeza, em lugares definidos, 
mas apresenta uma tendência, 
uma probabilidade, ondas de 
probabilidade, para que exista. 
[...]. O fato de não haver 
separação entre as coisas induz 
à conclusão de que, não 
existem partes. O que 
chamamos de partes são fios 
de uma teia inseparável de 
relações. O universo é, 
portanto, relacional.  
(MORAIS, 2005, p.71). 
 

 
 
Da noção de totalidade 
indivisível, do 
reconhecimento da 
interconexão existente 
entre os objetos e os 
fenômenos da natureza, 
resulta um dos critérios 
importantes do novo 
paradigma, [...]. No novo 
paradigma, a relação entre 
as partes e o todo é 
invertida. Isso implica que 
as propriedades das partes 
somente podem ser 
entendidas com base na 
dinâmica do todo. 
(MORAIS, 2005, p.72). 

 
 
Com base nas características-
chave da teoria quântica 
relacionadas ao movimento dos 
elétrons, dos quanta invisíveis, 
reconhecemos os sistemas vivos 
como estando sempre em 
processos de mudança e 
transformação, [...]. No universo 
tudo é composto de espaço e 
energia indissociáveis. E, 
portanto, o mundo é concebido 
em termos de movimento, fluxo 
de energia e processo de 
mudança e transformação. 
(MORAIS, 2005, p.74). 
 

Fonte: Morais (2005). 
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Fonte: Morais (2005). 

 

 

 

 

 

 

PENSAMENTO EM 
PROCESSO 

CONHECIMENTO EM 
REDE 

UNIDADE D0 
CONHECIMENTO 

 
 
 
[...] significa que não só 
todas as coisas estão se 
transformando, mas tudo é 
fluxo e está em processo. 
Nada é definitivo. [...] não 
pode haver uma forma 
definitiva de determinado 
pensamento. [...]. O ponto 
principal é compreender que 
o processo não tem nenhum 
aspecto definível 
absolutamente fixo. 
(MORAIS, 2005, p.74). 

 
 
 
[...] a natureza não pode ser 
reduzida a entidades 
fundamentais como blocos 
de construção básicos, mas 
tem de ser entendida 
inteiramente pela 
autoconsistência. E que as 
coisas existem em razão de 
suas relações mutuamente 
consistentes, e toda a física 
deve resultar, unicamente, da 
exigência de que seus 
componentes sejam 
consistentes entre si e 
consigo mesmo. [...] 
nenhuma das propriedades de 
qualquer parte dessa teia é 
fundamental. Todas resultam 
das propriedades das outras 
partes, e a consistência 
global de suas inter-relações 
determina a estrutura de toda 
a teia. (MORAIS, 2055, 
p.76.). 

 
 
 
[...] o pensador de seu 
pensar, o construtor de sua 
obra não podem  desintegrar-
se. [...] à reintegração do 
sujeito no processo de 
observação científica, 
caracterizando a mudança da 
ciência objetiva para a 
epistêmica. Esse fato 
implicou o reconhecimento 
da natureza ilusória do ideal 
de objetividade. [...]. 
Portanto, existe uma 
totalidade indivisa nos 
modos de observação, 
instrumentação e 
entendimento teórico, e isso 
é essencial para o 
entendimento da própria 
ciência, pois o conteúdo do 
fato não pode ser 
coerentemente visto como 
separado dos modos de 
observação, da 
instrumentação e dos modos 
de entendimento teórico. 
(MORAIS, 2005, p.76). 
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TEORIAS 
TRANSITÓRIAS 

AUTO-ORGANIZAÇÃO 
RECURSIVA 

INTEGRAÇÃO DO 
QUALITATIVO AO 
QUANTIFICÁVEL 

 
 
 
[...] a ciência está sempre em 
processo de revisão. Não há 
verdade absoluta, 
permanente, no sentido de 
uma identidade entre a 
descrição e a coisa descrita. 
Não existem dogmas. A 
ciência é e será sempre 
constituída de afirmações 
aproximadas. Tudo na 
ciência é limitado, pois 
depende de nossos insigths 
teóricos, do nosso modo de 
olhar todas as coisas, da 
maneira como pensamos a 
respeito de espaço, tempo, 
matéria, substância, 
Causalidade, [...]. ´´E de 
fundamental importância 
reconhecermos o pensamento 
do ser humano como uma 
forma de insight, um modo 
de ver a realidade como ela 
é; [...]. (MORAIS, 2005, 
p.78). 

 
 
 
[...] possui um caráter aberto 
que induz ao entendimento 
de que o processo de 
desenvolvimento é uma 
sucessão ecológica em que 
uma etapa prepara a seguinte, 
um estágio inicia o próximo. 
[...]. É o diálogo entre o 
construto presente e os 
problemas do meio ambiente 
que determinará o novo 
estágio. Esse diálogo 
depende da ação e da 
interação das relações entre 
os indivíduos, a cultura e o 
contexto. [...]. Para que haja 
auto-organização é preciso 
que haja perturbações, 
desafios, problemas e 
turbulências [...]. Essa 
compreensão de que a ordem 
surge da auto-organização, 
que, por sua vez, exige a 
ocorrência de perturbação e a 
participação do meio 
ambiente, é de fundamental 
importância para a educação, 
[...]. (MORAIS,2005, p.78). 

 
 
 
[...] no paradigma de 
investigação interpretativo ou 
hermenêutico, busca 
compreensão da natureza 
humana, mediante 
observação naturalista e sem 
controle estrito. É subjetivo, 
com valores explícitos, 
fundamentado no real, 
orientado ao descobrimento e 
à exploração. É descritivo e 
indutivo, orientado ao 
processo. Quando possível, 
aceita a quantificação. É 
holística, histórico e 
considera o contexto. 
(MORAIS, 2005, p.81). 

Fonte: Morais (2005) 

 

 

 A partir das idéias de Morais (2005), na composição dos quadros teóricos, acima 

expostos, nos inspiramos para elaborar um quadro nosso, que denominamos “Tendências 

Formativas”, no sentido de ilustrar a trajetória teórico metodológica dos processos de 

formação docente. 
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TENDÊNCIAS FORMATIVAS 
 
Modelos de formação de ação (1992). São 
sustentados por paradigmas imbuídos de uma 
ideologia percebida nas interpretações dos 
professores, nas suas análises sobre os 
fenômenos educativos e nas suas atitudes. 
A teoria formativa – baseada e construída nas 
investigações sobre a aprendizagem e o ensino – 
constitui um paradigma sobre a eficácia docente. 
Ela atua como facilitadora do entendimento das 
relações existentes entre o ensino, a 
aprendizagem e a formação do professor. 
 
A aproximação sistêmica (1993) – esta 
compreendida como a necessidade de o professor 
entender a organização e construção das 
atividades escolares, e delas participar – é um 
ponto de discussão evidenciado no processo 
formativo. 
 
A teoria crítica da indagação (1995) - é 
considerada o ponto de partida para 
investigação-ação, como alternativa de formação 
(professor-pesquisador). 
 
A Concepção Tradicional Formativa (1999) é 
expressa nos “Modelos”: comportamental, 
personalista, tradicional e modelo de indagação. 
 
No processo formativo discuti-se a indução 
profissional responsável pela transformação do 
aluno em docente. Nesse paradigma, deve-se dar 
ênfase, à importância das experiências 
vivenciadas nos Centros Educativos que 
apontam para o horizonte da prática.   

                     FONTE: Elaborado por Virgínio; Rodrigues ( 2009). 
                                        [autoras desta pesquisa]. 
 

 

Complementando o percurso em busca de subsídios para elaboração propositiva de 

um “Paradigma Educacional Emergente”, a partir de então, parte para entender “Implicações 

Educacionais do Novo Paradigma” e “Os Novos Cenários em Construção”. 

O modelo de ciência assumido na Modernidade excluiu ou ignorou os outros modos 

de apreensão da realidade. Isso abriu espaço para uma problemática sobre as instâncias de 
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produção e difusão dos saberes e do conhecimento. As conseqüências repercutem no campo 

educacional, ao reconhecer o importante papel desempenhado pela escola e pelo professor, 

considerado, no âmbito das reformas, figura-chave. 

 No contexto de mudanças de paradigmas, de confrontos de racionalidades, reclama 

mais estudos sobre o que envolve a educação – escola, ensino, currículo, saber docente, 

formação do professor. A educação hoje é tratada como política de Estado. Reformas 

curriculares estão em andamento. Exige-se uma percepção abrangente em torno dos 

programas centrados na melhoria da qualidade e eqüidade da educação. 

 O fazer histórico, bem como, os usos sociais do conhecimento e do saber, são 

fundamentados em racionalidades que orientam as razões do agir dos sujeitos. Nessa 

perspectiva, confirmamos que no final do século XX, início do terceiro milênio, a escola pós-

moderna é apenas um dentre os muitos espaços especializados na produção e divulgação da 

cultura. Ressalta-se também que, as disciplinas escolares não conseguem traduzir o saber 

científico produzido em suas áreas em saberes escolares. 

 Essa dificuldade em traduzir o saber científico em saberes escolares, se deve a vários 

fatores. Começando pelas propostas pedagógicas que, segundo Morais (2005, p.83) “não 

reconhecem a educação como um sistema aberto nem o ser humano em sua 

multimensionalidade, como um indivíduo dotado de múltiplas inteligências, com diferentes 

estilos cognitivos.”. Outro fator preponderante encontra-se “naquilo que concebemos e 

aceitamos como modelo de construção do conhecimento, fundamentado em teorias de 

ensino-aprendizagem ultrapassadas, apoiadas num movimento intelectual universal que já 

está ultrapassado,[...].” 16  

 Tomando por referencial esses fatores, reavaliamos a crise atual  

 

como decorrente de uma crise do conhecimento, da ignorância de 
como ocorre o processo de construção do conhecimento, do 
desconhecimento de sua complexidade e da multimensionalidade do 
processo educativo, que implica aspectos inseparáveis e simultâneos, 
que envolvem os aspectos físicos, biológicos, mentais, psicológicos, 
culturais e sociais. (MORAIS, 2005. 84.). 
 

 
 Diante dessa reflexão, indagamos. Como os aspectos das teorias elegidas por Morais 

(2005) fornecerão elementos para a reformulação do paradigma educacional para a formação 

vigente, levando em conta os princípios do atual paradigma científico? 

                                                           
16

 Ibid. (p.84). 
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Talvez, em outros contextos, em outras sociedades, em outras realidades sócio-

econômica-político-cultural, seria impossível pensar, quanto mais formular uma proposição 

de tamanha dimensão, em que valores éticos, morais, intelectuais, ideológicos, filosóficos 

encontram-se expostos, desnudos do si para consigo. No entanto, a sociedade atual - 

informação/comunicação - não só fomenta espaço para essas articulações, como também, 

fertiliza-o, a espera de novas sementes que, possivelmente, brotarão desimpregnadas das 

heranças cármicas oriundas de realidades passadas. 

A interconectividade dos problemas educacionais, de acordo com Morais (2005) é a 

porta de entrada do pensamento do novo paradigma na política educacional. Ela requer um 

conhecimento sistêmico e holístico da realidade, com isso determina uma série de permutas: 

compartimentação por integração, desarticulação por articulação, descontinuidade por 

continuidade. Essas permutas se dão tanto no campo teórico quanto no campo prático. 

A reintegração do sujeito deve ser entendida na sua totalidade, em que haja plena 

integração entre corpo e mente. Ambas, influenciam-se e complementam-se.  

Neste caso, mental e físico necessariamente precisam estar em perfeita harmonia, 

embalados sincronicamente nas idas e vindas do processo histórico.  

No contexto do processo histórico, as relações pedagógicas, na visão epistêmica 

constrututivista resgatam a importância dos pólos da relação, conquista uma dinâmica 

própria no processo de conhecimento. Na área da psicologia da cognição e da aprendizagem, 

a epistemologia genética de Piaget, reconhece que o desenvolvimento cognitivo, o 

comportamento humano e a evolução dos seres vivos são processos dialético-probabilísticos 

resultantes da interação entre o organismo e o meio, nada é inato. Na dialética da pedagogia 

de Freire, a totalidade indivisa é o ponto vital para entender imbricação: ação e mundo, 

mundo e ação; como agentes solidários, assim como, entender que ciência e a consciência de 

si mesmo crescem juntas. (MORAIS, 2005). 

Os aspectos envolvidos na multidimensionalidade do processo educacional destacado 

por Moraes envolvem vários temas: conhecimento em processo; percepção das conexões e do 

significado do contexto; redes de conhecimentos; educação: um sistema aberto; “verdade” 

absoluta e teorias transitórias; educação: compreensão do ser em sua inteireza; evolução 

criativa; além da dimensão individual.  

O conhecimento em processo deve ser entendido como “abstração extraída de um 

fluxo total e único, [...], [...] de um processo de vir-a-ser, que faz com que não haja elemento 

do conhecimento que seja absolutamente invariante.” Por isso a natureza do processo do 

movimento – vir-a-ser – e do conhecimento não são estáticos. (MORAIS, 2005, p.92). 
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A percepção das conexões e do significado do contexto na perspectiva empirista, 

incorpora a dicotomia entre sujeito e objeto. O que caracteriza fragmentação e divisão do 

real, analisando-as de forma autônoma, não as relacionando com o todo, considerando a 

dimensão “exterior” como única fonte de conhecimento. (MORAIS, 2005) 

No texto e no contexto se afirmam o sujeito epistêmico, afastam-se os princípios 

conceituais defendidos na visão positivista do conhecimento e do saber. Confirma-se, porém, 

o saber da ciência, feito conhecimento privilegiado e legitimado no discurso da ordem social 

dominante, exerce grande controle sobre a natureza e as condutas humanas.  

Neste sentido, surge a Sociedade da Informação e Comunicação que é caracterizada 

pela utilização intensiva de telecomunicações e informática, trazendo o mundo para o 

cotidiano dos indivíduos. Produz-se, mais do que nunca, de forma acelerada, ampliada e 

articulada a informação; porque o bem comum deste tipo de sociedade foca-se no 

conhecimento, a força do trabalho não é mais física, neste novo cenário, a força maior esta no 

intelecto. 

O conhecimento não tem fronteiras geográficas, nacionalidade, raça, cor, idade, 

formação acadêmica ou área científica delimitadas. Estes elementos trazem, por 

conseqüência, novas formas: de pensar, de agir, de comunicar e de produzir outros 

conhecimentos; podendo promover na sociedade uma maior integração das ciências.  

Uma das formas de produção de conhecimento mais sensíveis a essas mutações é a 

educação. A educação reflete em suas ações a moral, a ética, os valores, a cultura da 

sociedade em que está inserida. Tais aspectos têm uma relação de interdependência e 

constituem um todo, não podendo ser compreendidos e explicados isoladamente, refletindo 

sua dimensão política, pois a educação não é neutra. Ou se educa para a manutenção das 

desigualdades sociais, ou se educa para a transformação destas.  

Educar não se resume apenas na relação ensinar-aprender. É muito mais que isso. É 

acreditar que o outro pode ir muito mais além, é acreditar no seu potencial enquanto ser 

humano, proporcionando um saber essencialmente significativo. E o saber só se torna 

significativo quando é útil e construído na relação com os demais, podendo deste aprender se 

projetar algo novo. 

Neste novo cenário professor e aluno constroem uma relação de cumplicidade, de 

mutua ajuda. Ambos trocam conhecimentos, experiências, um aprende com o outro. O 

conhecimento neste contexto não é algo acabado, as disciplinas compõem um saber 

articulado, relacionando-se entre si. 
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Nesta nova realidade o aluno pode definir seus objetivos, planejar suas atividades, 

tomar decisões e controlar o curso do caminho escolhido, transformando soluções. Deve 

explorar novas alternativas, usufruindo o prazer inesgotável de pensar e formalizar 

descobertas. A escola neste contexto tem por objetivo transformar o aluno em agente de sua 

própria história, buscando gradativamente a mudança da concepção do processo de ensinar e 

aprender. 

Partindo deste princípio, a informática na educação, propriamente, as tecnologias de 

ponta – computador, INTERNET - tornam-se aliadas no processo de aprendizagem. O uso 

desse tipo de tecnologia exerce papel determinante nas mãos do professor como instrumento 

que possa também promover seu saber e o saber do outro. Neste modelo, talvez, a 

participação do professor seja mais eficaz do que em outros modelos na história da educação 

brasileira, uma vez que, ele não detém sozinho o poder do conhecimento, este conhecimento 

está em várias mãos, e acontece em vários momentos. Ele é útil enquanto mediador, 

pesquisador, investigador da aprendizagem. Nesse novo olhar, o professor não tem receitas 

de como fazer ao assumir esta postura, busca encontrar o modo de fazer, refazer e desfazer, 

objetivando sempre a construção do conhecimento com o aluno; instigando neste o 

questionamento, o desafio, a argumentação, a crítica, a autocrítica, a inovação; despojando-se 

e despojando-o ao novo.   

 No paradigma tradicional, a escola tinha como missão atender a uma população de 

alunos, ela deveria estar a serviço do “público”. Infelizmente, esse espaço em que se 

desenvolve o trabalho escolar está num contexto que propõe a fragmentação dos 

conhecimentos a serem transmitidos e a especificações de funções no interior da escola em 

decorrência da divisão social do trabalho, implicações estas provenientes da penetração da 

racionalidade técnico-científica nas instituições escolares.  

No paradigma educacional emergente, a missão da escola centra-se em atender o 

aprendiz. Isto quer dizer, que neste modelo a escola sabe quem é seu usuário, quais as 

necessidades dele, o que ele representa para sociedade, como utiliza o conhecimento 

apreendido para sua formação pessoal, profissional e social. Ele é entendido, como um todo, 

respeitando seus limites, mas também, ensinando a ultrapassá-los. 

Como foi dito acima, o foco do Paradigma Educacional Emergente, centra-se no 

aprendiz. Mas, quem é esse aprendiz?  

 

É um ser original, singular, diferente e único.  
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É um ser de relações, contextualizado, alguém que está no mundo e 
com o mundo, [...].  
É um ser indiviso, [...].  
É um indivíduo que apresenta um perfil particular de inteligências 
desde o momento em que nasce. [...]. 
Um ser inconcluso, inacabado, em permanente estado de busca, que 
necessita de se educar permanentemente. [...]. 
Um sujeito do diálogo. [...]. 
É um ser dotado de inteligências múltiplas em sua individualidade 
biológica, com diferentes perfis cognitivos e estilos de aprendizagem, 
com diferentes habilidades para resolver problemas. [...]. (MORAIS, 
2005, p. 138-139). 

 

O aspecto - mundo em holomovimento - da Teoria Quântica de Born (noção de 

complementaridade) e de Heisenberg (“incerteza” no comportamento das partículas), ajuda a 

entender neste novo paradigma, o ensino à aprendizagem.  

Recapitulando. Holomovimento “é a esfera do que é manifesto e que está num 

movimento flutuante e abstrato. Seu movimento básico é o recolhimento e o desdobramento, 

e, para ele, toda a existência é expressão básica do holomovimento que se manifesta numa 

forma relativamente estável.” (MORAIS, 2005, p.73). 

Neste novo modelo educacional, o sujeito (aprendiz) constrói e reconstrói seu 

conhecimento, a partir de conceitos naturais viventes do seu próprio meio, os quais serviram 

de base para construção da identidade do seu próprio “eu”. Esse conhecimento (re)produzido, 

como a própria natureza estão em holomovimento, que se manifesta de forma criteriosa, 

gerando uma sensação de estabilidade. Isto implica dizer que, o conhecimento origina da 

ação endógena do sujeito sobre o objeto. Neste sentido, a ênfase não está mais no ensino, 

mas sim na aprendizagem. A instrução deixa de ser os fins da educação cedendo lugar para 

aprendizagem. Neste novo cenário, a aprendizagem “resulta da relação sujeito-objeto, que 

solidários entre si, formam um único todo.” (MORAIS, 2005, p.139). 

Aprender a aprender, neste novo modelo pressupõe, antes de mas nada, que o próprio 

sujeito (re)construa sua autonomia. Neste sentido, formar o professor na perspectiva da 

autonomia pode ser um caminho para definir questões fundamentais. 

No contexto educacional, “a autonomia implica a metodologia do aprender a 

aprender, aprender a pensar.” Isto implica também, que “a pedagogia dos meios modernos 

requer que aprendamos a olhar para frente, a fazer antecipações e simulações, a inventar, a 

projetar questões e a testar novas experimentações [...]. (MORAIS, 2005, p.147).  

 Currículo em ação deve ser entendido neste modelo proposto, como conceito de auto-

organização, que segundo a Teoria das Estruturas Dissipativas de Prigogine  “[...] possui um 
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caráter aberto que induz ao entendimento de que o processo de desenvolvimento é uma 

sucessão ecológica em que uma etapa prepara a seguinte, um estágio inicia o próximo.” Essa 

mudança de estágio, somente, pode acontecer se houver diálogo [...] entre o construto 

presente e os problemas do meio ambiente que determinará o novo estágio.” “Esse diálogo 

depende da ação e da interação das relações entre os indivíduos, a cultura e o contexto. [...].” 

“Para que haja auto-organização é preciso que haja perturbações, desafios, problemas e 

turbulências [...].” “Essa compreensão de que a ordem surge da auto-organização, que, por 

sua vez, exige a ocorrência de perturbação e a participação do meio ambiente, é de 

fundamental importância para a educação, [...].17 

 Como a autora espelha-se na Teoria de Prigogine, a qual prima o tempo todo pelo 

diálogo permanente entre o indivíduo e a natureza, que certamente obterá como potencial 

diálogo transformador, o currículo por ela proposto neste novo paradigma, necessariamente, 

tem que ser rico em diálogos, em significados, em possibilidades de interpretações. Em 

outras palavras, é um currículo que leva em conta “a interdisciplinaridade ao reconhecer a 

relação existente entre os conteúdos disciplinares e as relações culturais [...].” (MORAIS, 

2005, p.149). 

 Neste sentido, interdisciplinaridade se fundamenta na concepção de conhecimento 

que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer 

isento e distanciado. Ela tem por objetivo questionar a segmentação entre os diferentes 

campos de conhecimentos produzidos por uma abordagem que não leva em conta a inter-

relação e a influência entre eles – questiona a visão compartimentada (disciplinar) da 

realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. 

 Na visão de Morin (1995), a interdisciplinaridade é uma forma de controlar as 

disciplinas. Antes mesmo dela ultrapassar fronteiras, as disciplinas, primeiramente precisam 

reconhecer a sua soberania territorial, para não formalizarem trocas incipientes, frágeis. 

A educação como sistema educacional, neste novo paradigma, deve se fazer 

representada nas transações locais, traduzidas pelas relações entre educador e educando, 

educando e seu contexto, escola e comunidade, a aprendizagem e o entendimento. Essas 

transações dar-se-ão por via dialógica entre professor e aluno, sujeito e objeto, corpo e 

mente, homem e natureza. Na concepção de educação em que a aprendizagem é construída 

através do diálogo com a natureza, com os outros, com a cultura e consigo mesmo, ela torna-

se veículo para compreender o processo de construção do conhecimento. Processo este que 

                                                           
17

 Ibid. (p.150). 
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“pressupõe novos conceitos do que significa ser aluno e professor, requer mudanças nos 

papéis desempenhados por ambos.” (MORAIS, 2005, p.150).  

O paradigma construtivista, interacionista, sócio-cultural e transcendente 

compreendem aspectos essenciais para área educacional. Desses, sublinho o paradigma 

sócio-cultural, que teve como seu expoente máximo Paulo Freire, com sua preocupação com 

a cultura popular. 

Segundo Freire (1980) não existe senão homens concretos, situados no tempo e no 

espaço, inseridos num contexto sócio-econômico-cultural-político, enfim, num contexto 

histórico.  

Sendo o homem sujeito de sua própria educação, toda ação educativa deverá 

promover o próprio indivíduo e não ser instrumento de ajuste deste à sociedade. O homem é 

um ser que possui raízes espaço-temporais. É um ser situado no e com o mundo. Na 

concepção Freireana, a educação assume caráter amplo, não restrita à escola em si e nem a 

um processo de educação formal. Caso a escola seja considerada, deve ser ela um local onde 

seja possível o crescimento mútuo, do professor e dos alunos, no processo de 

conscientização. 

Na concepção Freireana, a educação assume caráter amplo, não restrito à escola em si 

e nem a um processo de educação formal. Caso a escola seja considerada, deve ser ela um 

local onde seja possível o crescimento mútuo, do professor e dos alunos, no processo de 

conscientização. 

Este processo de conscientização conferiria mais qualidades ao trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo professor, se ele analisasse seus alunos a partir da heterogeneidade e 

diversidade sociocultural.  

Desvendar os diferentes níveis de mediação a serem realizadas em sua sala de aula, 

significaria entender a construção do processo ensino-aprendizagem, propor atividades que 

revelam oportunidades de participação e socialização do aluno, reconhecendo no aluno um 

indivíduo com diferenças particulares, é algo que deve fazer parte da visão do profissional da 

Educação. 

O professor é sempre um sujeito cognoscente, quer quando esteja planejando suas 

aulas, quer quando esteja em interação com os alunos em sala de aula ou em outros espaços. 

Devendo primar em manter uma relação com aluno horizontal e não imposta. Essa troca 

entre educador e educando é que faz o processo educacional ser real. 
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A auto-avaliação, a avaliação mútua são procedimentos avaliativos, que conduz tanto 

professor quanto aluno, rever suas ações, reavaliar suas práticas quanto profissional 

(professor) quanto aprendiz (aluno). 

Finalizamos este estudo, apresentando ao professor o que este novo modelo requer 

deste profissional. 

Requer um professor de caráter amplo, com pleno domínio e compreensão dos 

contextos políticos e sociais que desenham a realidade do seu tempo, com a consciência 

crítica que lhe permita interferir e transformar as condições da escola, da educação e da 

sociedade. Na prática desse profissional, os indivíduos devem ser capazes de utilizar-se de si 

próprios como instrumentos de eficácia educativa.  

A educação é uma forma de promover o desenvolvimento humano através do 

descobrimento de potencialidades que cada sujeito possui e das análises das teorias que dão 

conta dos processos de construção do conhecimento sobre o mundo físico e social. 

Autoconhecimento é como cada pessoa descreve, consegue prever e gerenciar suas 

experiências pessoais e os significados que a elas atribui, é a forma de interagir com a 

realidade, mudando o comportamento. Estágios: Elementar: limitações para compreender os 

acontecimentos e as conseqüências, dificuldade de atribuir e entender significados. 

Situacional: coerência entre causas e conseqüências, relaciona situações. Configuracional: 

separa respostas internas de reações, relaciona contextos e generaliza situações vividas. 

Transformacional: controla, estabelece relações de satisfação, dá significados coerentes as 

experiências.  

Tais estudos conduzem a um tipo de formação que deve ir além de uma bagagem de 

conhecimentos e habilidades, como forma de permitir que o indivíduo se prepare 

filosoficamente, cientificamente, tecnicamente e afetivamente para desenvolver e exercer 

suas ações, bem como (re)elaborar os saberes iniciais e confrontar suas experiências e 

práticas, na perspectiva ação-reflexão-ação. 

A profissão docente diferencia-se das demais quando levamos em conta alguns 

fatores intrínsecos e extrínsecos que norteiam seu discurso, começando pela própria 

perspectiva sobre a profissão docente, seguida da sua ação (práxis), assim como, o sistema 

educativo e a comunidade que desempenha este ofício.  

Abraham (1988) tenta explicar a dificuldade de formar uma identidade consistente do 

professor. Por ser uma alternativa de trabalho e não uma opção, e tão logo apareça 

oportunidade melhor, abandona. Em diversas situações escolares, seja como educador, seja 
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como administrador, o professor constrói uma falsa identidade para si e para os outros, um 

esteriótipo do profissional ideal. 

Esta identidade profissional em constante mudança é construída passo a passo, nas 

idas e vindas da carreira, implicando a utilização de um conjunto de técnicas e de 

procedimentos que assentam num corpo de conhecimentos teóricos e de investigação, que 

vão determinar essa identidade profissional. O corpo de conhecimentos e práticos, vão 

construindo e expressando as habilidades e saberes do ofício do ensino. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
3 ALGUMAS TRILHAS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E SUAS 

INFLUÊNCIAS NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DO DOCENTE 
BRASILEIRO 

 
 
 

A modernidade representa um momento de ruptura, que se dá em vários âmbitos: 

geográfico; econômico; político; social; ideológico-cultural. Este conjunto de rupturas 

implica e produz também uma revolução na educação e na pedagogia. Opera-se uma radical 

virada pedagógica (da civitas Dei à reativação da Antiguidade e da Paidéia). Segue-se o 

modelo do Homo faber e do sujeito indivíduo, embora ligando-se à “cidade” e depois ao 

Estado.  

A educação passa a ter como fim o indivíduo ativo na sociedade. Mudam também os 

meios educativos, novas instituições sociais (hospitais, prisões, manicômios), entre as quais a 

escola, agem em função do controle e da conformação social. A escola passa a ocupar um 

lugar cada vez mais central, orgânico e funcional para o desenvolvimento da sociedade 

moderna. Mudam também as teorias pedagógicas,: de um modelo unitário, definido a priori, 

a uma conotação histórica e empírica, que modela fins e meios da educação em relação ao 

tempo histórico e às condições naturais do homem.  

Nasce a pedagogia como ciência, mas nasce também uma pedagogia social (formar o 

homem-cidadão e o produtor, chegando depois, pouco a pouco, até o dirigente). Nasce ainda 

uma pedagogia antropológico-utópica. Enfim, na modernidade, a pedagogia-educação se 

renova, delineando-se como saber e como práxis. 

 O mundo moderno surge marcado por uma profunda ambigüidade, que se caracteriza 

como antinomia fundamental da modernidade, guia-se pela liberdade, mas efetua também 

constante ação de governo; pretende libertar a sociedade, o indivíduo e a cultura, mas tende a 

moldar profundamente o indivíduo segundo modelos sociais de comportamento, tornando-o 

produtivo e integrado.  

Na primeira fase da modernidade (1492-1789), tal antinomia não se torna consciente, 

a partir da época contemporânea (da Revolução Francesa até hoje), tal antinomia passa a ser 

assumida como um estrutura inquieta, como um problema aberto e contraditório, acentuando 

a dramaticidade e a incompletude da modernidade. 
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  O Estado burocrático moderno permanecerá como protagonista central de todo o 

complexo itinerário histórico da modernidade.  

A modernidade nasce, assim, 

 

como desejo de governo e se põe constantemente o problema de 
como exercer tal função, interroga-se sobre a governabilidade, 
mas ao mesmo tempo a exerce segundo um novo itinerário, que 
é o da ‘microfísica do poder’, ou seja, um poder que age em 
muitos espaços do social, de forma capilar, micrológica. 
(CAMBI, 1999, p.202),  

 
 
penetrando nas consciências através dos corpos, tornando-os dóceis para as finalidades do 

poder. Tal trabalho complexo e minucioso é exercido pelas instituições educativas dirigidas 

pelo Estado, das quais a sociedade agora é provida (hospitais, manicômios, prisões, escolas, 

exército). O objetivo é o de interiorização do domínio social, através de uma ação capilar e 

difusa, envolvendo muitas instituições e agências. A sociedade articula-se em torno de um 

projeto educativo, apresenta-se como educativa, embora eduque para o poder, para a 

conformação aos seus modelos e objetivos. Tal educação se dispõe na sociedade num feixe 

articulado de agências (família, escola, prisão, etc), onde o desejo de libertação é 

acompanhado do desejo de governo, de direção, de conformação capilar e forçada que deve 

ser efetuada naquelas instituições.  

Neste sentido a modernidade nasce como uma projeção pedagógica que se dispõe, 

ambiguamente, na dimensão da libertação e na dimensão do domínio. (CAMBI, 1999). 

Além da redefinição e reorganização da família e da escola enquanto instituições 

educativas e de atribuição a essas instituições do papel central na identidade educativa e no 

desejo de pedagogização da sociedade moderna, operou-se outra ruptura, esta relativa ao 

curriculum de estudos.  

Há uma retomada da Paidéia clássica (literária e retórica, histórica e humanística), 

com a introdução de um currículo formativo, baseado na leitura dos clássicos gregos e 

latinos, assumindo a cultura clássica como um novo modelo de formação do homem. Para 

além do aspecto lingüístico, novos elementos são evidenciados na formação escolar: 

começam a fazer parte do currículo formativo ideal as matemáticas (Descartes), a ciência 

experimental (Galileu), a política (Locke), a religião universal (Comenius) e também 

Rousseau, que contribuem para o delineamento de currículos mais ricos e mais complexos 

que os da escola humanista.  
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Esse período Setecentista é percebido por Gusdorf (apud Cambi, 1999, p. 209) como 

divisor de águas quanto à “programas e métodos de ensino”. Junto à indiscutível autoridade 

do latim, há uma solicitação de presença das línguas nacionais e a valorização das literaturas 

vulgares e do seu papel formativo.  

Percebe-se a necessidade de inserção das ciências empíricas e experimentais no 

espaço da escola; da história das sociedades, dos povos, nações, Estados; da geografia, que, 

relacionada à história, deveria tratar das condições econômicas e civis em diferentes áreas da 

Terra; das línguas modernas, para comunicação e formação “política” do jovem dos grupos 

dirigentes; integração da cultura técnica a currículo formativo (Locke) e o esboço de uma 

“educação profissional” (Rousseau). Essas são mudanças planejadas e desejadas, no entanto, 

ainda não realizadas no século XVIII. O surgimento de escolas técnicas e a afirmação de um 

currículo de base científica, além de humanística, se concretizam apenas no século XIX. 

Quanto aos seus objetivos, a educação não versa mais a formação do ‘bom-cristão’ ou 

do douto-cortesão”, mas a “formação do cidadão”. Os modernos apontam para a necessidade 

de repensar toda a cultura escolar e identificar um novo centro de articulação do saber 

escolar. Esse núcleo buscado não foi identificado no século XVIII mas, posteriormente, o 

positivismo enfatiza a ciência como principio educativo e o marxismo a união entre instrução 

e trabalho. A pedagogia moderna, todavia, delineia o ocaso do modelo tradicional de cultura 

escolar e, dessa forma, assume um significado revolucionário. 

Surgem novas formas de organização da teoria pedagógica: a modernidade recusa o 

modelo de teoria pedagógica inspirado pelo pensamento metafísico (principalmente 

metafísico-religioso) e configura um feixe de tipos, de modelos (sócio-políticos e científicos) 

de saber pedagógico. Como efeitos da revolução teórico-pedagógica da modernidade estão “o 

pluralismo de paradigmas (ou modelos recorrentes de teoria) e o declínio tendencial do 

modelo metafísico”. O modelo metafísico-religioso típico da Idade Média é substituído, pelo 

paradigma social, que centraliza a conexão entre pedagogia e os objetivos políticos e 

culturais da sociedade e pretende formar um homem social (ativo e útil para a sociedade) e 

pelo paradigma científico, de adequação do saber pedagógico à cientificidade, e uma 

educação racional-empírica, típica das “ciências modernas”. A pedagogia assume, portanto, 

um caráter conflitivo, multiforme, descontínuo, plural. 

Conformação e emancipação teem na educação moderna funções essenciais. A 

primeira, para reprodução da sociedade, a segunda, para formação do sujeito livre, autônomo 

e responsável.  
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A incompletude é uma característica da modernidade, também em pedagogia, que não 

concluiu seu caminho tanto no que se refere ao processo de libertação quanto ao projeto de 

governo, problemas ainda sem solução. Mas o moderno, embora incompleto, tem animado, 

através dos séculos, teorizações pedagógicas e ações educativas. 

 A renovação educativa - fim do século XIV e o início do século XV- acontece em 

clima de muitas mudanças. Saía-se da Idade Média e entrava-se no período moderno. No 

século XV começa o período renascentista18, como uma nova fase da história da educação, 

em particular.  

Nesse movimento dois fenômenos foram importantes para a consolidação do 

renascimento. O primeiro foi a formação dos Estados nacionais na Europa e regionais na 

Itália. O segundo foi a afirmação de uma burguesia ativa, que não só trabalhava para viver, 

mas para acumular bens e assegurar o poder. A burguesia se beneficiava porque a política e a 

economia se combinavam de tal modo que o comércio começou a crescer, adotando-se novas 

técnicas em diversos setores da atividade humana. As novas descobertas geográficas, a 

exploração por terra e por mar, os progressos na elaboração de cartas de navegação, as 

descobertas astronômicas contribuíram para o pensamento do homem moderno. 

 Cria-se uma escala de valores éticos e sociais baseada em idéias humanistas, como 

resultado da nova dinâmica da sociedade. Para dar forma e concretude a esse homem, 

educadores, pedagogos, literatos e parcela da burguesia voltam-se para a problemática da 

educação. Prioriza-se o ensino na literatura clássica grega e latina. O método principal é o da 

oralidade. 

Pedagogicamente o humanismo, deu importância aos jogos e a educação física e 

descobriu a infância. Philipe Ariès (apud Cambi, 1999, p. 226) atribuiu ao Renascimento o 

desenvolvimento do “sentimento de infância”. O interesse pela criança, pelo seu brincar, pelo 

reconhecimento de sua pureza e inocência é também o interesse pelo ”psicológico” e pela 

“preocupação de ordem moral” que vão, aos poucos, definindo as bases do pensamento 

moderno e contemporâneo.  

                                                           
18 A Renascença é período em que se volta a estudar a antigüidade clássica numa perspectiva nova. 
Enquanto na Idade Média o indivíduo estava preso a uma vida monárquica e religiosa, na Renascença 
ele se liberta. O Renascimento é, o triunfo da irreligiosidade, da imanência, da humanidade, assim, 
como, do individualismo e de um materialismo. (SAVIANI, 2008).  
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 Destaque como figuras e modelos da pedagogia humanistas italiana: Leonardo Bruni 

di Arezzo (1370-1444)19, Píer PaoloVergerio (1370-1444)20, Matteo Palmieri de Florença 

(1406-1475)21,. Leon Battista Alberti (1404-1472)22, . 

As idéias que rolavam em toda a Europa culminaram em experiências. Estudiosos da 

época elaboraram um esquema completo de educação literária adequada ao momento. Alguns 

desses estudiosos deixaram orientações didáticas para o ensino, a exemplo de: Guarino 

Guarin23. Vittorino dos Ramboldi24. 

 O que marca o Humanismo, segundo Cambi (1999, p. 239), “é o retorno aos 

clássicos, por um lado filológico (restauração histórico-linguística dos textos) e por outro 

dialético (técnica da argumentação e da retórica, que o diálogo com os clássicos vem 

reativar.”. Esse retorno abrangerá tanto os estudos pedagógicos como a práxis escolar, 

reconduzindo a pedagogia para o engajamento político (pólis), como também para o primado 

da paidéia como formação humana do indivíduo. O humanismo indica, “um novo tipo de 

cultura: funcional para a natureza e para o crescimento do homem, para a sua vontade de 

dominar e mudar o mundo, para a sua identidade Homo faber e de cidadão de uma pólis”. 

(CAMBI, 1999, p.240).  

                                                           
19

 Escreveu várias obras tratando de literatura, política e liberdade. Para atingir a verdadeira cultura era 
preciso aliar o literário ao conhecimento das coisas, também indicava que para chegar a excelência 
precisava-se de um “ardente desejo de saber”, muita diligencia e um grande empenho no estudo de 
“obras egrégias e clássicas” 
20

 Defende a educação livre do ócio, a virtude, a honestidade e o amor para com os mais velhos como 
condição para o desenvolvimento de uma nova natureza. Para se chegar aos fins educativos era preciso 
se libertar das mentiras e da luxúria. 
21

 Sugere indicações para a educação da criança, desde a mais terra idade, passando pela boa doutrina, 
jogos, música, geometria, gramática, chegando até a filosofia, considerada por ele como a governadora 
de todas as disciplinas. É contra as atitudes de bater em crianças, sugerindo ações para a educação da 
criança. Reconhece a importância que tem o corpo e a alma nos estudos humanistas 
22

 Exprime um conceito de cultura menos abstrato e mais concreto que o conceito tradicional. O 
homem a ser educado é o burguês da nova civilização, um sujeito ativo, ligado ao ritmo do 
desenvolvimento. 
23

 O ensino é dividido em três cursos: elementar, gramatical e retórico”. A mente e o corpo devem ser 
educados, ou seja, fortalecidos e enobrecidos. Sugeria “as caçadas e os passeios no campo, assim 
como os jogos aquáticos”, com bola e a dança como forma de educação do corpo. 
24 Convergiu a formação humanística com o ensinamento ético-religioso do cristianismo, dando 
atenção à formação do homem através do cuidado com o corpo (ginástica), com as artes (dança, 
música e canto) e com as práticas religiosas de exaltação ao amor de Deus e do próximo. A escola de 
Vittorino compreende três cursos: gramática, dialética e retórica. O mestre deve ter consciência de sua 
missão e intenso amor pela criança e juventude. É considerado o maior educador do Renascimento por 
interpretar as duas grandes descobertas: a renovação cultural através da leitura histórica-filológica dos 
clássicos e a autonomia e especificidade da vida infantil. 
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 Na historiografia da Educação revela que o século XVI foi marcado por profundas 

fermentações (rebeliões, transformações, rupturas) e igualmente profundas contradições nos 

campos: social, político, religioso e cultural. Este é o marco que a modernidade começa a 

tomar corpo, revelando suas características: secularização; individualismo; domínio da 

natureza; Estado moderno (territorial e burocrático); afirmação da burguesia; e afirmação da 

economia de mercado e capitalista. No entanto, é somente no século XVII essas 

características foram confirmadas como estrutura de uma nova época histórica.  

 A “leitura dos clássicos” é um estímulo para uma criação nova, estética, a atenção à 

natureza, ao macrocosmo à sua ordem e à sua riqueza torna-se agora mais técnica e mais 

científica, a cidade ideal é substituída pelo estudo da cidade real, com o engajamento em um 

governo. Esse processo transforma radicalmente a educação e a pedagogia, no terreno 

político, religioso, ético, social e técnico.  

No âmbito político, o nascimento do Estado moderno e domínio da sociedade civil.  

Pedagogia política, uma educação articulada e organizada em muitos agentes (família, 

escola, associações, imprensa, etc.), que convergem num processo de envolvimento e 

conformação do indivíduo, de maneira cada vez mais capilar.  

No terreno religioso, luta entre Reforma e Contra-Reforma, formação do cristão e 

renovação dos processos educativos (na família, na escola, na própria comunidade). A vida 

religiosa é colocada no centro com sua forte função social e política. A ética se torna agora 

autenticamente moderna, ligada à natureza e às suas leis, à sociedade e aos seus fins, 

tornando-se explicitamente antropológica e individual, e regula-se, agora, segundo princípios 

predominantemente estéticos. Educar torna-se educar-se segundo um processo autônomo e 

responsável, para o qual não existem modelos a priori, o homem moderno deve formar-se 

por si e por outros. 

 Neste século em questão, mudam as técnicas educativas e escolares,  

 

nasce uma sociedade disciplinar que exerce vigilância sobre o indivíduo e 
tende a reprimi-lo/controlá-lo, inseri-lo cada vez mais em sistemas de 
controle (...); forma-se a escola moderna: instrutiva, planificada e 
controlada em todas as suas ações, racionalizada nos seus processos. É uma 
escola que assume um papel social cada vez mais determinante: social e 
civil (...) e profissional; que pertence cada vez mais nitidamente aos 
‘aparelhos ideológicos’ mas também burocráticos do governo, seja ele 
laico ou religioso-eclesiático. (CAMBI, 1999, p. 245).  
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 O saber pedagógico se renova. Desenvolve-se, torna-se mais autônomo, naturaliza-se 

e socializa-se, demarca-se como “saber político” e demarca-se também no sentido técnico, 

dando vida a soluções novas para a aprendizagem e a espaços sociais para a formação: a 

escola, os oratórios e as fábricas, onde, se realiza uma nova práxis de trabalho, ao mesmo 

tempo mais social e mais parcializado, portanto mais alienante, na medida em que se torna 

mais mecânico e mais cego em relação aos fins da produção. Neste século, a educação e a 

pedagogia cumprem um esforço de renovação, formando uma civilização pedagógica nova, 

encaminhada para as características da Modernidade. (CAMBI, 1999). 

O movimento da reforma religiosa e cultural, iniciado por Lutero na Alemanha, 

assume desde seus inícios um importante significado educativo,   

 
a posse dos instrumentos elementares da cultura (em particular a 
capacidade de leitura) e difundir essa posse em nível popular, por meio de 
instituições escolares públicas mantidas a expensa dos municípios. (...) 
com o protestantismo, afirmam-se em pedagogia o princípio do direito-
dever de todo cidadão em relação ao estudo, pelo menos no seu grau 
elementar e o princípio da obrigação e da gratuidade da instrução (CAMBI, 
1999, p. 248).  

 

  Para Lutero, a instrução é, portanto, uma obrigação para os cidadãos e um dever para 

os administradores das cidades. A escola é organizada em quatro setores: o das línguas; o das 

obras literárias; o das ciências e das artes; e o da jurisprudência e da medicina.. Os edifícios 

escolares deverão ser adaptados e dotados de boas e bem organizadas bibliotecas. No centro 

da vida escolar está o mestre, que substitui a família, quando esta se mostra incapaz de 

desenvolver adequadamente o próprio papel formativo em relação ao jovem.  

 

[...] graças à estreita colaboração entre a nova Igreja reformada e as 
autoridades civis (...), efetua-se primeiro uma reorganização das escolas 
municipais e, sucessivamente, chega-se a fundar algumas escolas 
secundárias financiadas e controladas pelo Estado. Nascem assim os 
ginásios, que são o primeiro e mais duradouro núcleo da escola nacional 
alemã. Mais lento porém é o desenvolvimento das escolas populares, o que 
não dá razão àqueles atribuem a Lutero o mérito de haver dado início à 
moderna escola popular .25 

 

                                                           
25 Ibid. (250). 
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 Filipe Melanchton (1497-1560) elabora as estruturas organizativas e os conteúdos 

culturais das escolas secundárias26. Desidério Erasmo (1466-1536), como Lutero 

impressiona-se com a corrupção na Igreja de Roma. Afirma a centralidade da Educação e a 

necessidade de uma língua universal.  Propugna um retorno aos estudos clássicos, embora 

acentue o aspecto cristão em contraste com a dimensão “laica” e humana celebrada pelo 

humanismo italiano. Os autores clássicos devem ser constantemente relacionados com a vida 

cotidiana e com várias disciplinas. Ele aconselha a intervenção educativa desde os terceiro 

ano de vida porque nesta idade os maus hábitos podem já estar arraigados no indivíduo. 

Atribui grande importância ao papel do professor. Os pais devem se preocupar com a 

educação dos filhos e a comunidade deve providenciar escolas eficientes. Elabora o sistema 

didático mais completo do humanismo europeu e enfrenta os problemas mais gerais da 

pedagogia, apontando soluções (atento à infância; promoção da educação pública, formação 

dos educadores). 

 A teorização mais significativa e o tratamento mais amplo da pedagogia da Contra-

Reforma estão contidos na obra em três livros Dell’educazione cristiana e politica dei 

figliuoli, de Sílvio Antoniano, publicado em 158327.  

 O século XVI difunde o seu modelo educativo ligado ao studia humanitatis em toda a 

Europa, como os intelectuais empenhados numa dura luta contra a cultura tradicional e 

escolástica para a afirmação de uma concepção educativa de tipo filológico e literário. Das 

figuras mais originais desta nova época do Renascimento pedagógico europeu destacam-se:  

Juan Luís Vives (1492-1540). Seu pensamento pedagógico tem como base as 

posições pedagógicas de Erasmo e a luta contra a Escolástica (método, lógica). Proposta: 

humanística-cristã. Objetivo, a formação ético-religiosa. No currículo defendia o 

conhecimento das línguas, das literaturas clássicas; da história natural, da medicina, da 

economia e da política. Método: indutivo como o guia do ensino aprendizagem. Escola: 

função prática e útil à vida, bem comum.  
                                                           
26 A escola tem como finalidade promover a “piedade evangélica”, torná-la culta e consciente através 
de uma instrução clássica rigorosamente organizada. O curso dos estudos é dividido em três ciclos: 
aprendizagem do latim; estudo da gramática; orientado para a dialética e a retórica. Em nível 
universitário, ele renova o curso dos estudos com a introdução de novas matérias, entre as quais a 
matemática e de uma mentalidade humanista geral (filosófica e literária). João Calvino (1509-1564), 
defende que a salvação do homem reside na Palavra divina contida nas Escrituras, mas diverge de 
Lutero ao insistir na predestinação dos eleitos. Assume o governo da cidade de Genebra e desenvolve 
um programa de reformas sociais e religiosas, atribuindo amplo espaço à educação. 
27 A educação é um meio para melhorar a sociedade cheia de corrupção e de calamidades de toda 
espécie. Diante de tal situação, é necessário intervir precocemente, desde a mais tenra idade, com uma 
ação educativa centralizada sobre os princípios e as práticas da Igreja católica. As principais figuras 
educativas são o pai natural e sobretudo o pai espiritual. 
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François Rabelais (1493 – 1553). Seu pensamento pedagógico tem como base a 

utopia de uma nova humanidade, livre e natural, aberta ao prazer e a aventura e na crítica a 

educação Escolástica. Proposta: humanista. Visão do Homem livre, não reprimido nas suas 

funções vitais, amante do jogo, tolerante, culto e cristão. Objetivo, a formação religiosa. Sua 

proposta para o currículo era o estudo vasto dos clássicos, de jogos e atividades físicas, 

ciências naturais, medicina, além da Sagrada Escritura e a cultura popular.  

Michel Eyquem, Senhor de Montaigne (1539 – 1592). Seu pensamento pedagógico 

tem como base as críticas às escolas escolásticas e humanistas e à prática dos professores. 

Proposta não sistematizada. Objetivo, formar homens de mentalidade crítica, aberta e com 

sólidos princípios morais. Ideal Formativo, “melhor uma cabeça bem feita do que uma 

cabeça bem cheia.” Método, observação da realidade conjugada com atividades físicas, as 

conversações, as viagens e as leituras da filosofia e de história, as aprendizagens literárias 

deviam ser ligadas à vida cotidiana. O espaço da educativo deve ser a família mas com a 

participação do preceptor. 

 Com novo caráter, as instituições educativas agora assumem uma feição nova: a 

família é destinada a formação moral e controle sobre o indivíduo, a escola se renova através 

do colégio, das classes organizadas por idade, de seus métodos e currículo, a igreja 

desenvolve, cada vez mais, uma função social e a fábrica atua na mente do trabalhador 

transformando-se em espaço de formação. O pensamento no campo da educação é renovado 

contemplando a questão da teoria, da ciência, da história e da utopia. Pedagogia e Educação 

se refundem. (CAMBI, 1999). 

Com o nascimento da escola moderna (século XVI), o homem torna-se um modelo de 

conformação social cada vez mais difuso. Este modelo pode ser entendido a partir da 

educação universal proposta por Comenius.28  

 Ratke, Alsted e Andreae, contemporâneos de Comenius, interessam-se por problemas 

didáticos e pela organização do saber em termos da pansofia (ciência universal que trata da 

totalidade do saber).  

                                                           

28
 João Amós Komensky (Comenius) (1592- l670) é ordenado sacerdote em l6l6. Com a guerra 

dos 30 anos foi obrigado a deixar seu país. A partir do contato com ambientes culturais mais abertos e 
pela aproximação com grandes personalidades européias, conduz-se na direção da construção de uma 
ciência universal capaz de produzir “a pacificação geral da humanidade”. Sua principal obra a 
Didática tcheca, ao ser traduzida para o latim, recebendo ajustes e acréscimos, é intitulada Didática 
Magna. Através de uma singular pedagogia (explicitamente epistemológica e socialmente engajada) 
afirma a universalidade da educação que contrapõe-se às tradições, aos interesses de grupos e de 
classes. (GADOTTI, 1980). 
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Ratke (l57l - l635) elabora um ideal apoiado em três pilares (graça, natureza e 

línguas) fundamentado numa formação humana e cristã. O método de ensino deve partir do 

simples para o complexo e a juventude, como um todo, deve ser instruída, 

independentemente das condições econômicas.  

Para Alsted (l588 - l638) a educação é o meio para realizar a vontade de Deus 

colocando-se como projeto de reforma da humanidade. Distingue as escolas elementares 

(vernáculas) das escolas superiores (urbanas, para os meninos a partir dos sete anos, até a 

preparação para a universidade).  

Andreae (l586 - l654), ligado à ordem dos rozacruzes mistura alquimia, misticismo e 

reforma social aos ideais filosófico-religiosos. Estimula a utilização dos melhores “autores” 

para que “se forme a língua, se refine o engenho, se enriqueça e, se reforce o ânimo”. 

 Após quase um século de esquecimento, no final do século XVII, se retoma 

importância da figura e obra de Comenius. As dimensões religiosas e pansóficas são aspectos 

fundamentais em seu pensamento. O binômio inovação-tradição representa o que é mais 

original em sua obra. A magnitude em termos da sua contribuição no campo pedagógico se 

dá, justamente, porque Comenius mantém um espírito luminoso numa época trágica, 

empenhando-se no sentido da renovação da cultura e da sociedade, colocando a educação no 

centro desse empreendimento e, aborda tanto os problemas teóricos como os práticos. Afirma 

o maior pedagogo do século XVII que é necessário dar à pedagogia o caráter de ciência. A 

educação para Comenius, deve seguir um “modelo universal de ‘homem virtuoso’ ao qual é 

confiada a reforma geral da sociedade e dos costumes” (GADOTTI, 1980, p.85). Uma tensão 

mística caracteriza o projeto educativo de Comenius com influência ético-religiosa e forte 

tendência utopista. A formação para Comenius deve acontecer na escola e começar na mais 

tenra idade. A necessidade da escola se justifica também como argumento favorável à 

especialização, tendo em vista a organização da “nascente civilização capitalista”.  

 Comenius afirma a importância da existência da escola em todos os lugares e, que a 

educação deve ser realizada com doçura e delicadeza, sem nenhuma severidade e coerção. 

Para isso são necessários professores dotados de um bom método de ensino.  

Neste modelo educacional o teatro e o romance tornam-se dois grandes instrumentos 

culturais para a formação do imaginário individual, que vão falar diretamente do homem 

burguês, refletindo-o, inquietando-o, portanto educando-o.  

Tendo como referencial este modelo educacional, criam-se uma série de literatura 

para a infância, com função educativa do imaginário. As fábulas também são utilizadas como 

instrumento educativo, sobretudo para as novas gerações e tem-se um controle do imaginário 
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infantil, que desse modo é homologado e tornado dependente de uma série de normas e 

princípios que se inscrevem no horizonte do mundo burguês e que esta literatura pode 

confirmar, difundir e valorizar.  

 Na transição do século XVI para o século XVII,  

 

vão tomando corpo dois modelos pedagógicos, culturais, e 
educativos-escolares que se opõem, e frontalmente, ao racionalismo e 
oferecem uma imagem nova dos processos formativos, ligando-a aos 
processos empirico-naturais e às suas conotações históricas e 
geograficamente variáveis. (CAMBI, 1999, p.315). 
 
 

O empirismo29 de Locke e o historicismo30 de Vico são dois modelos abertamente em 

contrastes por conotações ontológicas (a Natureza ou a História), por métodos, por idéias de 

formação, por visão de cultura e do homem, embora se excluam reciprocamente, se evocam e 

se integram historicamente.  

Jonh Locke (1632-1704), inglês, considerado o fundador do empirismo com o Ensaio 

sobre o entendimento humano. Para ele a educação do caráter e da mente, é necessário 

ministrar os ensinamentos, não por meio de regras, mas pelo exercício, pelo hábito e, 

sobretudo, pelo raciocínio. A educação moral dever ser orientada pelo princípio da virtude, 

que deve ser estimulada pelo exemplo. (GADOTTI, 1980). 

 O século XVIII deve ser considerado o divisor de águas entre o mundo moderno e o 

mundo contemporâneo, no que tange, a emancipação dos poderes supranacionais por parte de 

povos e Estados; à emancipação das condições de vida e de produção de âmbito local e à 

emancipação de uma concepção do mundo dominada pelo modelo religioso e de uma 

explicação mágica dos eventos. Esses processos, acompanhados pelo papel mais incisivo 

atribuído ao livro, à alfabetização, ao amadurecimento de novo perfil de intelectual, 

conduziram a um grande processo de laicização, de uma maior liberdade por parte de classes 

sociais e de indivíduos.  

Neste manifestaram-se uma sociedade e uma cultura laicizada, um homem-indivíduo 

que é um novo sujeito social, uma nova imagem do Estado e da economia. A laicização 

aliada ao reformismo (político e cultural sobretudo) são as bases que sustentam este papel do 

século das Luzes. 

                                                           
29 O empirismo valoriza a ciência como meio e como fim educativo, reportando a educação à instrução 
e esta para a formação da mente interpretada no sentido cognitivo epistemológico. (CAMBI,1999). 
30 O historicismo fixa o valor na história como o habitat da formação, como centro da cultura, mas 
também como modelo de formação. (CAMBI, 1999). 
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 A nova fisionomia assumida pelo intelectual quanto ao seu papel sociopolítico, a sua 

identidade cultural, a sua função pública, apontando-o como figura central nos séculos 

seguintes e caracterizando-o no sentido educativo, no ataque aos preconceitos e privilégios, 

denunciando injustiças e delineando um novo panorama do saber sobre bases empíricas e 

científicas. 

 Surge então, a figura do intelectual contemporâneo, com a sua dupla função 

educativa: por um lado, de promover o progresso, de estimular ao novo, por outro, de 

amortecer os conflitos sociais, os contrastes de grupos ou de ideologias, de fazer convergir as 

massas para o poder, assumindo o papel um tanto paternalista da educação social. 

 No século seguinte – XVIII - ocorre uma potencialização do problema educativo, 

posto cada vez mais no centro da vida social; 

 

a educação se torna uma (ou a?) chave mestra da vida social; à 
educação cabe a função de homologar classes e grupos sociais, de 
recuperar todos os cidadãos para a produtividade social, de construir 
em cada homem a consciência do cidadão, de promover uma 
emancipação (sobretudo intelectual) que tende a tornar-se universal 
(libertando os homens de preconceitos, tradições acríticas, fés 
impostas, crenças irracionais). (CAMBI, 1999, p.326). 
  

 

Toda essa mudança no campo da educação gerou mudanças também no campo 

familiar. A família também deveria laicizar-se, ela que era núcleo, centro, célula, 

educativamente ativa, segundo modelos conformistas e autoritários, passa a ser também 

espaço de vida afetiva, como setor de tensões e atenções psicológicas, como momento de 

experiências educativas. Rousseau (apud Cambi, 1999, p.327) exalta a família natural e a 

coloca como “núcleo determinante para a transformação do homem e da sociedade”, 

difundindo uma nova forma de educar a criança segundo comportamentos não constritivos e 

afetivos. 

 Foi sobretudo, a escola que se renovou radicalmente: vai se laicizando, já que se 

estatiza, já que visa a formar o homem também e sobretudo como cidadão. Sua renovação se 

realiza a nível: da organização (orgânico e submetido ao controle público, articulado em 

várias ordens e graus, reproduzindo a ideologia social); dos programas (novas ciências, 

línguas nacionais, saberes úteis, afastando-se do modelo humanista); da didática (processos 

de ensino/aprendizagem mais científicos, empíricos e práticos).  

 A vida social abre-se também a uma série de ocasiões educativas (salões, teatros, 

cafés). Essa inovação sócio-educativa atinge “as classes altas”, e também as mulheres (desde 
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que não desnaturasse a mulher, nem o seu universo moral) e o povo (reconhece-se sua 

posição fora da história, sua condição de atraso e marginalidade psicológica e cognitiva, 

recolocando-o como elemento produtivo na sociedade atual).  

No século em epígrafe, desenvolve-se uma pedagogia crítico-racionalista capaz de 

rever radicalmente os próprios princípios e repensá-los, atingindo todos os âmbitos da 

educação da época (familiar, social, intelectual, religiosa, etc.). 

  No curso do século XVIII os colégios e a universidade (modelada ainda segundo estatutos 

medievais e freqüentemente alheia ao saber moderno) sofrem uma decadência quantitativa e 

qualitativa, e na França as academia e as diversas escolas técnicas que difundem um novo saber e se 

organizam fora de qualquer modelo escolástico-medieval e de qualquer controle por parte da 

universidade e dos jesuítas, ganharam força. 

 Vai tomando corpo um modelo de educação nacional onde se fala de uma instrução 

estatal com finalidade civil, nutrida de saber moderno e útil para a sociedade. Pede-se “uma 

escola que difunda os conhecimentos técnicos de que a sociedade moderna necessita, que 

delineie novos perfis profissionais.” (CAMBI, 1999, p. 332). Este modelo de educação 

nacional não chega a tomar corpo na França, na Inglaterra, na Itália, na Rússia, mas é na 

Prússia e na Áustria que se efetivará um sistema educativo orgânico e administrado 

unitariamente pelo poder político, repercutindo também em alguns Estados italianos. Em 

oposição às reformas escolares colocam-se a Inglaterra e a França, onde se levantaram 

pesadas contradições entre demandas culturais de inovação e conservadorismo político. 

 No entanto, o século XVIII foi o século do entusiasmo iluminístico e o liberalismo se 

impôs como ideologia. O iluminismo, baseado na crença do poder da razão e do progresso, 

na liberdade de pensamento e na emancipação política, operou mudanças econômicas, sociais 

e políticas que pedem novas perspectivas no processo educativo.  

A Europa vive uma profunda transformação da pedagogia onde o problema educativo 

é posto no centro da vida social. No novo clima cultural de laicização dos intelectuais e de 

seus modelos culturais de potencialização dos processos e finalidades educativas, de 

reformismo político e intelectual a educação foi se transformando no sentido laico.  

A escola se renovou radicalmente, vai se laicizando no intuito de formar o homem 

como cidadão (deixando como princípio para o indivíduo particular o problema da moral e da 

educação moral e religiosa). Segundo Cambi (1999), a renovação da escola se realiza no: 

nível da organização - sistema escolar orgânico submetido a controle público; nível de 

programas de ensino – acolhendo novas ciências; e no nível da didática - dando lugar a 

processos de ensino e aprendizagem. 
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 Desenvolve-se a imagem de uma nova pedagogia moderna: laica, racional cientifica, 

orientada para valores sociais e empenhada para reformar a sociedade, sobretudo á partir da 

vertente educativa cabe apontar que esta é sobretudo a pedagogia do iluminismo mesmo 

considerando que no século XVIII existem áreas e momentos e oposição ao iluminismo.  

 A educação recebe em delegação o papel chave da sociedade (papel central a ela 

atribuído por intelectuais burgueses ou por utopistas a exemplo de La Chalotais ou 

d´Holbach). A educação constitui o elemento que consolida o objetivo de dar vida a um 

sujeito humano socializado e civilizado (ativo, responsável, habitante da cidade) e a função 

da educação em homologar classes e grupos sociais, recuperar os cidadãos para 

produtividade social e de promover uma emancipação  que tende a se tornar universal. 

Ocorre uma ampla renovação da filosofia da educação dos modelos educativos e das 

organizações escolares, e uma reorganização da família como âmbito da vida afetiva 

(centrada na tarefa sócio educativa). Como novos sujeitos da educação se impõe em 

particular mulheres e o povo. Ás mulheres é reconhecido o direito a instrução e a uma 

educação especifica. 

 Jean Jacques Rousseau (1712-1778)31, ao lado de Diderot, D'Alembert e tantos 

outros, foi um dos colaboradores do movimento enciclopedista.  

 Estamos diante de três modelos que agiram em profundidade na pedagogia européia, 

imprimindo uma caracterização precisa:“na França revolucionária (materialistas), na Itália 

                                                           
31 Das suas numerosas obras, podem citar-se, dentre as mais notáveis: Júlia ou A Nova Heloísa e O 
Contrato Social; Emílio ou Da Educação, que parte do princípio que "o homem é naturalmente bom" e 
má a educação dada pela sociedade, preconiza "uma educação negativa como a melhor, ou antes, 
como a única boa"; As Confissões, obra publicada após a morte do autor. 
O pensamento pedagógico de Rousseau pode ser articulado a partir de dois modelos educativos, 
alternativos e complementares entre si: educação natural e libertaria que privilegia a formação do 
homem, típica do Emílio; e educação social e política desenvolvida pelo Estado e ligada ao princípio 
da conformação social. O Contrato social de Rousseau ao considerar que todos os homens nascem 
livres e iguais, encara o Estado como objeto de um contrato no qual os indivíduos não renunciam a 
seus direitos naturais, mas ao contrário entram em acordo para a proteção desses direitos, que o Estado 
é criado para preservar. 
   Os pressupostos básicos de Rousseau com respeito à educação eram a crença na bondade natural do 
homem, e a atribuição à civilização da responsabilidade pela origem do mal. Se o desenvolvimento 
adequado é estimulado, a bondade natural do indivíduo pode ser protegida da influência corruptora da 
sociedade. Assim os objetivos da educação comportam aspectos como: o desenvolvimento das 
potencialidades naturais da criança e seu afastamento dos males sociais. O tema fundamental do 
Emílio consiste na teorização de uma educação do homem através do seu retorno a natureza, ou seja, à 
centralidade das necessidades mais profundas e essenciais da criança, ao respeito pelos seus ritmos de 
crescimento e a valorização de características especificas. A educação deve ocorrer de modo natural, 
longe das influencias corruptoras do ambiente social e sob a direção de um pedagogo iluminado que 
oriente o processo formativo para finalidades que reflitam as exigências da própria natureza. 
Pensamento este característico do Iluminismo. 
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entre a Época Napoleônica e a Restauração, e mais tarde Vico, na Alemanha entre o 

iluminismo e o romantismo Kant.  

 Giambatista Vico (1668-1744), elabora uma filosofia da história. A História para 

Vico é o habitat mais próprio do homem e o terreno mais rigoroso do conhecimento. Obras: 

Ciência Nova 1725 (hierarquia epistêmica das várias ciências em favor da história). Não 

deixou escrito particular, o significado pedagógico é dado na referência ao valor da cultura 

humanístico-literária, lingüística e histórica, diferente de formalismo gramatical. Cinco 

aspectos do pensamento de Vico com significado pedagógico: oposição ao racionalismo 

cartesiano; reavaliação do “senso” e da “fantasia”; valorização da ação; centralidade da 

história; valor do ensino humanístico-literário. A reforma da instrução é afirmada por si de 

forma bastante clara, desenvolvida de forma polemicamente consciente e ligada a pelo menos dois 

aspectos polêmicos: o verum ipsum factum, centralidade do “agir”, e do “fazer” e a concepção da 

infância como idade do senso e da fantasia. Uma concepção da infância como profundamente 

diferenciada em relação à idade adulta. Sua pedagogia teve um papel relevante na Escola italiana, 

mas, ao valorizar as disciplinas filológicas sobre as lógico-científicas revela uma cegueira para estes 

últimos aspectos na formação intelectual do homem de seu tempo. 

 Immanuel Kant (1724-1804) desenvolve em 1776, um curso de Pedagogia para 

alunos da Universidade de Koenigsberg, o texto desse curso é publicado em 1803. Sua 

formação pedagógica deu-se através de Rousseau (concepção de infância) e de Basedow. O 

objetivo da educação é “transformar a animalidade em humanidade”, com o desenvolvimento 

da “razão” e a ajuda do adulto, já que “uma geração educa a outra” e através da disciplina. O 

processo educativo vem articulado em quatro componentes ideais: a disciplina, a cultura, a 

educação em sentido estrito, a moralidade. A sociedade setecentista desprezou o quarto, 

tornando os homens infelizes. Os princípios do “plano educativo” são: educação pela 

moralidade, fortalecimento das escolas públicas e início de uma “experimentação” educativa. 

A atividade educativa divide-se depois em “física” e em “prática”. A educação física é 

“negativa” quando regula a liberdade e intervém nas ações das crianças e “positiva”, quando 

visa à cultura, ou ao “exercício das atividades espirituais”. A educação prática objetiva três 

aspectos fundamentais: a habilidade, a prudência e a moralidade. Sua influência estende-se 

ao século XX, em alguns setores, como o “ativismo” de John Dewey, ao tratar do problema 

da formação ética do homem. 

 A Revolução Industrial é entendida por Cambi (1999) como um conjunto de 

transformação que alteraram a vida da Europa ocidental durante o curso do século XVIII. 
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Essas transformações estão diretamente ligadas à substituição do trabalho artesanal, que 

utilizava ferramentas, pelo trabalho assalariado, em que predominava o uso das máquinas.  

Podemos dividir a Revolução Industrial em, pelos menos, duas grandes fases: a 

primeira, de 1760 a 1860, com o predomínio industrial inglês; e a segunda, de 1860 a 1900, 

com a expansão da industrialização pela Europa e outros continentes.  

No século XVII, a industrialização inglesa, a primeira fase da Revolução Industrial, 

ficou limitada, basicamente, à Inglaterra, o primeiro país europeu a conhecer um rápido 

processo de industrialização, baseado na utilização de carvão e ferro e na fabricação de 

tecidos. 

 Dois fatores explicam o pioneirismo industrial da Inglaterra: o acúmulo de capitais, 

no plano econômico, a Inglaterra possuía a mais importante zona de livre comércio da 

Europa, sobretudo depois da Revolução Gloriosa, que fortalecera as ações da burguesia. 

Além disso, o país contava com um aprimorado sistema de créditos financeiros, desde a 

fundação do banco da Inglaterra, em 1694. Isso permitiu à burguesia inglesa promover um 

grande acúmulo de capitais, através da expansão do comércio em escala mundial; o controle 

capitalista do campo, com o acúmulo de capitais, a burguesia passou a investir na área rural, 

Isso conduziu ao controle capitalista do campo, que se desenvolveu por meio de um processo 

de concentração da propriedade agrícola, ampliando-se as grandes propriedades rurais. Foi 

introduzido também um sistema de racionalização dos métodos agrícolas, que promoveu o 

aumento da produtividade rural, liberando, ao mesmo tempo, grandes contigentes de 

camponeses de suas funções no campo. Pressionados a emigrar para as cidades, sendo 

aproveitados como mão-de-obra nas industrias em expansão.  

 A partir da Revolução Industrial, o capitalismo industrial se estabeleceu como o 

principal modo de produção europeu. Isto é, a economia tornou-se capitalista, tendo a 

indústria como atividade econômica mais importante. Isso Trouxe diversas transformações à 

sociedade moderna – no sistema produtivo e no estilo de trabalho, na mentalidade e nas 

instituições, na consciência individual – produzindo uma nova classe social (o proletariado) e 

um novo sujeito socioeconômico (o operário). Assim, com o advento da Revolução 

Industrial, despontaram duas novas classes em conflito: de um lado, os empresários 

industriais (donos dos meios de produção das fábricas) e, de outro, o proletariado 

(trabalhadores nas indústrias, que viviam unicamente da venda da sua força de trabalho). O 

meio pelo qual o capitalista industrial comprava a força de trabalho do proletariado era o 

salário. 



65 

 

 Tendo como objetivo obter os maiores lucros possíveis, o capitalista industrial 

procurava pagar o menor preço admissível pelo o salário, enquanto explorava ao máximo a 

capacidade de trabalho do proletariado, em busca do aumento da produção. Em diversas 

indústrias inglesa, a jornada de trabalho ultrapassava quinze horas diárias. Os salários pagos 

eram tão reduzidos que mal davam para assegurar a alimentação mínima de única pessoa. 

Para sobreviver, toda a família proletária era obrigada a trabalhar, inclusive mulheres e 

crianças. Com a Revolução toma corpo também, segundo Cambi,  

 

a formação de uma consciência civil difusa, laica e organizada em torno d 
novos símbolos (o Estado, a nação, o povo) e constituída através de 
múltiplos agentes que alimenta, orientam e estruturam a opinião pública (a 
imprensa, sobretudo, mas também os salões – como locais de conversação, 
que se torna cada vez mais discussão de idéias, inclusive políticas – e 
depois os clubes e os partidos, assim como as festas civis que – em 
particular com a Revolução Francesa – vêm favorecer e desenvolver aquela 
“nacionalização das massas” típica do mundo contemporâneo). (1999, p. 
372). 
  

 

 Esse processo é um processo educativo que envolve indivíduos, grupos e classes, 

exaltando a função formativa dos intelectuais e pondo-os a serviço da política e da opinião 

pública, articulando uma série de espaços destinados à educação do imaginário que rompe 

com o imaginário coletivo social anterior, religioso e monárquico. Cria-se novos símbolos, 

novos valores, fixando um novo tipo de homem social (o cidadão). Esse processo delineia 

uma ideologia e a implanta na sociedade. A sociedade torna-se protagonista do imaginário 

coletivo, reinterpretando-se a si própria em termos políticos.  

 O caráter ideológico da pedagogia, no mundo moderno e no contemporâneo foi uma 

descoberta do marxismo, levando à reflexão teórica e histórica em pedagogia. Segundo 

Cambi (1999, p. 382) “Marx já tinha sublinhado que as ‘idéias dominante’ num determinado 

momento histórico são as ‘idéias da classe dominante’, ditada pelos seus objetivos 

sociopolíticos, pelos seus inteesses econômicos, pela sua visão do mundo.” Até Althusser 

desenvolveu-se uma reflexão em torno da ideologia, seu estatuto e sua função, e da dimensão 

reprodutiva da pedagogia (para a ordem da própria sociedade). 

 Na pedagogia contemporânea, Pestalozzi (1746-1827), Comte (1798-1857), Gentile 

(1875-1944), Dewey (1859-1952), Luhmann (1927-1998), colocou-se de forma central a 

função política da pedagogia (reprodutivista e crítico-reprodutivista) e a conotação ideológica 

dos processos educativos: família, escola, tempo livre. O duplo processo de ideologização da 

pedagogia também colocou no centro das reflexões a relação complexa entre educação e 
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sociedade, pedagogia e sociedade, escola e sociedade, trazendo, segundo Cambi, “à luz a 

estreita dependência de toda teorização pedagógica, de todo projeto educativo, de todo 

sistema escolar de um tipo de sociedade, de seus fins e de seus modelos de valores e de ação 

social, decantados e difundidos justamente através da pedagogia” (1999, p. 384). 

 O vínculo da pedagogia com a ideologia produziu uma politização da pedagogia, 

entrelaçando-a, com “as teorizações políticas, com os grandes movimentos políticos, mas 

também com as estratégias e as táticas da política, comum a partidos, a programas, a alianças 

políticas etc.”. E também uma pedagogização que, segundo o autor, “assumiu o labor 

político, destinado a difundir programas, a criar consenso, a persuadir e agregar ao projeto de 

hegemonia grupos ou faixas sociais ou sujeitos livres” (Gramsci, 1996).  

No entanto, foram os totalitarismos do século XX, que, segundo Cambi (1999, p.386), 

deram ênfase ao vínculo pedagogia-política, como no fascismo, no nazismo, no stalinismo, 

em que “a pedagogia reduziu-se à longa manus da política sobre e na sociedade, a agente de 

conformação capilar e de sonsenso ora persuasivo ora forçado, perdendo toda autonomia, 

toda função de controle ideal do sistema social e político e de projeção/experimentação 

(teórica) inovadora, toda abertura para o futuro.”. 

 A contemporaneidade foi também marcada, pelo crescimento (afirmação, 

desenvolvimento, centralidade) “de novos sujeitos da educação”, a criança, a mulher, o 

deficiente, e também pelas etnias e pelas minorias culturais. Em relação à infância, destaca-se 

o estudo de Ariès sobre História social da família e da criança, pondo em destaque a 

“descoberta da criança” já na modernidade.  

Depois de Rousseau, a pedagogia torna-se puericêntrica, produzindo uma teorização 

pedagógica mais atenta para o valor e a função antropológica da infância e seu papel 

dialético na sociedade do futuro. Essa teorização abarcou, segundo o autor, a psicanálise e o 

ativismo pedagógico e atingiu a literatura, o cinema, a publicidade.  

 A educação, “delineou-se como uma via de emancipação feminina, buscando a 

paridade (com a masculina) e o reconhecimento de uma função-chave da mulher também na 

vida social” (CAMBI, 1999, p. 388), o que permitiu uma integração na vida social. O 

deficiente (físico ou mental) foi colocado no centro de uma pedagogia da recuperação, 

objetivando a sua normalização, e permitindo um aperfeiçoamento das técnicas de 

recuperação e uma reintegração do portador de necessidades especiais no processo educativo 

(prática de não-exclusão). Nasce, segundo o autor, “uma pedagogia especial, ortofrênica e da 

recuperação, altamente especializada, mas também vinculada às grandes temáticas da 

pedagogia” l. 
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 O colonialismo e a descolonização coloca em pauta, segundo Cambi, “o problema do 

diálogo educativo entre etnias diferentes, entre culturas heterogêneas, entre mentalidades 

assimétricas” (1999, p. 389). Se é possível considerar outros povos como inferiores, se o 

diálogo é um confronto, obrigando a pedagogia a repensar “seus próprios objetivos e seus 

próprios valores. Com o despertar das marginalidades, exige-se um novo desempenho da 

pedagogia.  

 Na contemporaneidade também se afirma o “mito da educação”, quando a educação é 

percebida como “fator chave do desenvolvimento social”, como “via para operar a 

construção do homem” (indivíduo e cidadão) e para “realizar uma sociedade orgânica mas na 

liberdade, mediante a colaboração de todos”. 

 No século XIX delineiam-se grandes opções desse mito: a democrática (Dewey), 

educação como propulsora de desenvolvimento social; a socialista (Marx), politicidade da 

educação e sua função-chave na renovação social; e a totalitária (Hegel ou Comte), educação 

como socialização integral que deve ocorrer de maneira conformista e adaptativa, destinada à 

integração dos indivíduos e à funcionalidade da sociedade. 

 Esse mito encontrou sua afirmação máxima justamente no segundo pós-guerra do 

século XX. O mito da sociedade educativa assume um lugar significativo: concebe uma 

sociedade-comunidade em que a convivência social satisfaz quaisquer necessidades dos 

indivíduos; atribui papel central à escola, mas juntamente com outros agentes formativos; e 

capaz de ativar críticas às formas educativas existentes na sociedade e indica metas para a 

projeção educativa. (GRAMSCI, 1996). 

 O mito da infância, ligado à espontaneidade/naturalidade, foi, afirma Cambi (1999, p. 

394), outro grande mito da contemporaneidade. A infância é percebida como um dos 

modelos do homem novo (livre e não-autoritário), projeto que visa a educação nas sociedades 

atuais, democráticas e libertárias. Montessori e Benjamim (século XIX), pedagogia e 

psicanálise (século XX), reclamam da pedagogia uma total transformação, de forma a 

colocar-se a serviço da criança. Atingiu inclusive as pedagogias revolucionárias (Vygotsky,     

): construção de um homem novo a partir das exigências e características da infância. 

Gramsci se opõe frontalmente a esse mito. 

 Cambi destaca que a “época contemporânea propôs também – em pedagogia – um 

face a face mais explícito e radical entre instrução e trabalho, que se afirmaram como 

momentos centrais da ação pedagógica e da projeção educativa. A estreitas relação formação 

e trabalho manifestou-se, em “segundo diversas perspectivas”: “como aquisição de 

profissionalismos diversos e articulados”; “como característica típica do homem como 
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espécie que, no operar, atinge seu aspecto distintivo em relação ás outras espécies”; como 

uma integração dos curricula de instrução para os jovens e, portanto, como uma matéria de 

estudo que, por sua vez, está ligada ao desenvolvimento histórico da produção e do mercado 

de trabalho” (CAMBI, 1999,  p.394- 395). 

 No século XX, a relação entre escola e produção permaneceu no centro do debate. O 

pensamento pedagógico, simultaneamente, pôs em destaque a atividade, a práxis, a 

transformação inteligente e voluntária da natureza é a característica mais específica (ou, pelo 

menos, uma das mais específicas) do homem.  

Gramsci (1996) indica o trabalho como “um novo princípio educativo”. Abre-se 

espaço nas escolas para o trabalho, ora como trabalho pedagógico (em classe), ora como 

trabalho produtivo (oficinas). Ocorre uma revisão radical dos curricula, dos programas de 

estudo, como no ativismo (modelos de “escolas novas” e uma reintegração entre pensamento 

e ação) ou no marxismo soviético (modelo politécnico de escola e de instrução, teorizado por 

Marx, e conjugando formação cultural e trabalho produtivo em fábrica). Ambos os 

movimento, segundo o autor, “postularam uma reintrodução da práxis, da atividade 

laborativa na escola e na formação das jovens gerações. (CAMBI, 1999). 

Hoje a ênfase encontra-se na instrução,  

 

formar a jovens gerações é, sobretudo, transmitir-lhe competências e 
comportamentos, é conformá-las às regras sociais que atingem, antes de 
tudo, as competências profissionais. O trabalho resulta, assim, deslocado 
na escola contemporânea, não é visto de modo algum como seu eixo 
central, embora se continue a debater o problema de um novo ‘eixo 
cultural’ que deve organizar os sabere escolares e torná-los formativos (da 
mente e da personalidade)” (CAMBI, 1999, p. 397). 

 

 Não se assiste hoje apenas ao declínio do trabalho como categoria-chave da pedagogia 

escolar e das teorias formativas, mas “se assiste também a uma retomada da instrução em 

chave cognotivo-mentalista, culturalista e formalista, que se ativa pelas referências do 

estruturalismo ao primado do conhecimento e à sua estruturação lógica e epistemológica, 

bem como pelo princípio da cientificidade e, portanto, da tradição epistêmica das várias 

ciências”32. O fim do século nos atribui como problema um duplo legado, sinaliza Cambi,  

 

                                                           
32 Ibid. (p.397) 



69 

 

que o homem moderno enquanto tal é caracterizado também pelo operar, 
pela práxis, pelo “fazer”, mas que tal característica não pode substituir – na 
sociedade complexa, no mundo burguês habitado por indivíduos 
especializados e socialmente diferenciados por competências e habilidades 
– o ainda mais central princípio da instrução, dos conhecimentos técnicos, 
de que depende a reprodução de um mercado de trabalho complicado e 
talvez também injusto nas suas diferenças, mas necessário e que se trata de 
regular e de dominar nas suas distorções e nas suas contradições, mas não 
de negar ou superar” (1999, p. 397). 

 

 No século XVIII, a escola foi submetida a processos de revisão, de reprogramação, de 

reorganização setorial e global, buscando torná-la funcional para a sociedade industrial, 

democrática, de massa, enfim, ao modelo contemporâneo de sociedade, e tornando-a uma 

instituição central da vida social que tem por tarefas a reprodução e a transmissão, mas 

também a seleção, de filtro entre passado e futuro. A escola tornou-se obrigatória, gratuita ou 

quase e estatal, assumindo um papel essencial na sociedade.  

 As características de estrutura da escola contemporânea são composta a partir do 

princípio da obrigatoriedade escolar; da escola a serviço da nação, com papel emancipativo e 

como um dos fatores da renovação social; princípio da gratuidade, escola a serviço de todos, 

visando “um despertar das massas populares e uma verdadeira participação na vida 

econômica e política”  e estatismo da escola: “controle de toda a instrução por parte do 

estado e gestão direta do setor (o público) mais importante”. O estatismo significa: a 

subtração de influências ideológicas da sociedade (étnicas, religiosas, de renda); e 

uniformidade geográfica e cultural. (CAMBI, 1999). 

 Marca o século XIX, sobretudo, o triunfo da burguesia e o espectro do socialismo-

comunismo, uma oposição que impregna a economia, a vida social, a política, a cultura e as 

ideologias. Uma ideologização radical transforma a educação e a pedagogia em setores-chave 

do controle social, do projeto político e da própria gestão do poder. Para a burguesia, trata-se 

de colocar a educação a serviço do domínio técnico e sociopolítico, através de uma formação 

impregnada de espírito burguês, de desejo de ordem e de progresso; para o povo, colocar a 

educação a serviço de uma formação destinada à autodeterminação da consciência e à 

emancipação política. Não existe pureza exclusivista nas duas posições, aparecendo 

pedagogos burgueses que visam a emancipação do povo e pedagogias populares reformistas. 

 Segundo a concepção pedagógica do positivismo, a finalidade da educação é 

conformar/socializar o homem segundo modelos funcionais que garantam o equilíbrio da 

sociedade. Segundo o socialismo, além de ser necessário desmascarada essa pedagogia como 

ideologia, a idéia de liberdade deve ser concebida como libertação, numa sociedade sem 
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divisão de classes e sem trabalho alienado.  

 Destacam-se nestes séculos personagens como:  

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), cujo pensamento pedagógico centra-se em 

três teorias: 1) retoma de Rousseau a idéia de que a educação constitui um processo que deve 

seguir a natureza; 2) a formação do espírito deve ser desenvolvida mediante a 

interdependência da educação moral, intelectual e profissional (coração-mente-mão); e 3) a 

instrução deve partir da intuição ou do contato direto com as experiências vividas.  

Friedrich Schiller (1759-1805), desenvolve um ideal de formação, o Bildung, que, 

kantianamente conjuga “nobilidade moral” e “felicidade”, opondo-se ao “util” (grande ídolo 

da época). A educação encontra sua realização na arte. O homem se torna “pessoa” pela 

valorização do “instinto da forma”. Com a atividade lúdica chega-se a realizar a “alma bela’.  

Friedrich Fröbel (1782-1852), é o pedagogo mais importante do romantismo, que 

redefine organicamente a imagem da infância, teoriza a da sua escola destacando a 

organização dos jardins-de-infância e propõe uma nova didática para a primeira infância. 

Neste sentido, defende a idéia de que se deve reforçar na criança a criatividade, a sua vontade 

de conhecer e dominar o mundo, enfim, o jogo como “o mais alto grau de desenvolvimento 

do espírito humano”.  

Johann Friedrich Herbart (1776-1841). Com ele emerge um empenho epistemológico 

da pedagogia para constituir-se como “ciência”. A pedagogia herbartiana é também 

humanista e tem como objetivo principal formar o homem como totalidade harmônica, 

destacando a importância do “caráter” na educação moral e estética. Ao contrário do primado 

da Igreja e do Estado, defende a autonomia da escola ligada, sobretudo, à livre elaboração da 

cultura. O herbartismo põe o papel do professor e um ordenamento preciso dos processos de 

instrução no centro do problema educativo, influenciando o pensamento pedagógico na 

Alemanha, Estados Unidos e Itália. 

O positivismo pedagógico e o filosófico desenvolveram-se primeiro na França com 

Comte e depois na Inglaterra, com Spencer e Stuart Mill, para depois se difundir por toda a 

Europa. Já o socialismo iniciou-se antes com o socialismo utópico de Fourier e Owen, 

passando a definir-se científico através de Marx e Engels. A partir do marxismo foram 

definidos alguns princípios pedagógicos opostos superiores à pedagogia positivista.  

 O positivismo foi definidor de um certo pensar pedagógico e educativo. As 

características da pedagogia positivista eram, as seguintes: conceber a pedagogia como 

ciência; valorização da educação como dever essencial das sociedades modernas; direito de 

cada cidadão; atenção aos problemas da escola. Mas como muitos processos a pedagogia 
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positivista tem seus limites, não saiu do estágio de esboço, de enunciados e de aspiração e 

não se concretizou em pesquisas específicas, setoriais e minuciosas nos vários campos que 

pode implicar. A base científica da pedagogia positivista valoriza instrução e sua prática de 

ensino tende para o nocionismo e enciclopedismo.  

 Entre os pensadores, defensores do positivismo estão:  

Auguste Comte (1798-1857), reivindica uma educação de natureza universal, em 

oposição a toda educação tradicional, metafísica e abstrata. Acredita que a educação constitui 

a principal aplicação de todo sistema geral destinado a governar espiritualmente a 

humanidade.  

Edouard Séguin (1812-1880), ocupou-se da educação dos excepcionais. Preocupa-se 

com o desenvolvimento motor da criança, com a educação sensorial e leva em muita 

consideração a questão do ambiente.  

Emile Durkheim (1855-1917), vê a educação como um meio para conformar os 

indivíduos às normas e valores coletivos, um instrumento para perpetuar nas gerações mais 

novas as tradições e conquistas de um determinado nível de desenvolvimento social e 

cultural; tem por objetivo desenvolver na criança um certo número de estados físicos, 

intelectuais e morais adequados ao que lhe é solicitado pela sociedade política.  

Os fundadores do materialismo histórico Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels 

(1820-1895), filósofos, teóricos da economia e políticos, segundo Cambi, “sublinham que a 

educação é estreitamente dependente da sociedade” (CAMBI, 1999, p. 482) e está a serviço 

da classe que está no poder e por isso identifica uma divisão de classes, “para as quais 

existem orientações escolares diferenciadas”.  

Para Marx a educação só é entendida a partir da realidade socioeconômica e da luta 

de classes que a caracteriza e sustenta. Destaca o processo de formação da criança a partir do 

trabalho. Dos 9 aos 17 anos, a criança se tornaria um jovem formado em atividades 

laborativas de duas, quatro e seis horas. Também sugere que a instrução seja, num primeiro 

momento espiritual, em seguida corporal e por último, “uma instrução politécnica, que 

transmita os fundamentos científicos gerais de todos os processos de produção, e que ao 

mesmo tempo introduza a criança e o adolescente no uso prático e na capacidade de almejar 

os instrumentos elementares de todos os ofícios”. A politecnia é o tema central da pedagogia 

marxista bastante presente na pedagogia contemporânea.  

 Antonio Labriola (1843-1904), atraído pelo herbatismo, acredita na possibilidade de 

reorganização do sistema educativo em relação a princípios e idéias universais, traídos pelo 

positivismo. Leva em consideração o ensino de história como educação civil. Ela deve ser 
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ensinada como história coletiva e como tal eficaz na educação moral.  

O século XX até os anos 50. “Escolas Novas” e ideologias da educação. A grande 

característica desse período da história é a de ter sido o século das inovações: cultura 

(ideologização e hiperespecialização); comportamento (individualismo, hedonismo, “homem 

massa”); política (confronto e a aproximações da democracia e totalitarismo); economia 

(capitalismo monopolista, afirmação do socialismo). A educação e a pedagogia também estão 

situadas dentro dessas mudanças. (CAMBI, 1999).  

 Os caminhos da renovação educativa e pedagógica são: a aventura das “escolas 

novas” e do ativismo; a presença das grandes filosofias-ideologias (idealismo italiano, 

pragmatismo americano, marxismo europeu e soviético); modelo totalitário de educação; as 

elaborações do personalismo (relança os princípios cristãos da educação); o crescimento 

científico da pedagogia e sua nova ligação com a filosofia; as características da pedagogia e 

da educação nos países não-europeus, sobretudo do Terceiro Mundo, e a diferença dos 

resultados em relação aos europeus e norte-americanos. 

 A escola no século XX sofre processos de transformação profunda e radical, abrindo-

se às massas e nutrindo-se de ideologia, e afirma-se como central na sociedade. A renovação 

foi maior no âmbito da tradição ativista. O ativismo foi um movimento internacional, 

sobretudo europeu e norte-americano, que colocou no centro a criança (necessidades e 

capacidades), o fazer deve proceder o conhecer; o ambiente é colocado no centro da 

aprendizagem; socialização como necessidade primária da criança; antiautoritarismo e 

antiintelectualismo. Afirmam-se na pedagogia mundial algumas experiências de vanguarda, 

tendo por base a psicologia e o movimento de emancipação de amplas massas populares. Seu 

objetivo era o de oferecer uma formação global. De acordo com o Quadro 1 apresentado na 

página seguinte, seus maiores expoentes são: 
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Quadro 1   EXPOENTES DA PSICOLOGIA E O MOVIMENTO DE EMANCIPAÇÃO DE 

AMPLAS MASSAS POPULARES 

 

LOCAL RESPONSÁVEL MODALIDADE DESTAQUE 

Inglaterra 
 

Cecil Reddie 
Haden Badley 

Escola para rapazes 
Escola Internato 

A escola e o mundo real 
Auto governo e co –
educação 

Normandia  Edmond Domolins Escola no Campo Centros de Interesse 
Alemanha 
 

Heemann Lietz 
Wyneken 
Kerschensteiner 

Casas de Educação no 
Campo 
Escola anti-burguesia 
Escola do Trabalho 

Ideal goethiano 
Ideal anárquico 
Trabalho é o centro da 
educação 

Itália 
 

Rodice 
Maria Alberti 
Agazzi 
Pizziagoni 
Codignola 

Escola serena 
Escola serena 
Escola serena 
Escola Elementar Renovada 
Escola Cidade 

Valorização da arte 
Professor como centro 
Educação quase maternal 
Trabalho é centro da 
educação 
Organização reflete a 
comunidade 

Europa Powel Escoterismo Resolver o tempo livre 
juvenil 

FONTE: Cambi (1999). 

 

 

 No aludido século, ocorre o crescimento científico da pedagogia no plano teórico 

devido ao seu crescimento teórico, político e antropológico, ao colocar-se a serviço das 

crianças e das mulheres, realizando novos modelos pedagógicos através da contribuição das 

filosofias, da ciência, enquanto pesquisa experimental e reflexão pedagógica. A pesquisa se 

configura, assim, afirma Cambi, “como o novo eixo em torno do qual gira a própria 

pedagogia, também a reflexão epistemológica em torno desse saber, de seu estatuto, de suas 

estruturas lógicas, de sua linguagem, de sua especificidade” (1999, p. 582) tornando-se mais 

central e mais incisiva a partir dos anos 60. Destaca-se aí, o setor particular da pesquisa 

científica dedicado à psicopedagogia. Uma contribuição essencial veio da psicanálise, da 

psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 

 Com a abertura da pedagogia aos problemas mundiais, às práticas educativas e às 

teorizações pedagógicas desenvolvidas em países não-europeus, com condição econômica, 

política e social e tradições bastante diversas, a educação vê-se às voltas com novos 

problemas. Os estudos antropológicos-culturais, as inovações pedagógicas e as campanhas de 

educação de adultos (com Paulo Freire no Brasil) possibilitaram o processo de inovação e 
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alargamento da consciência pedagógica e a redefinição dos processos educativos. A educação 

comparada, vertente da pesquisa pedagógica, toma corpo ao confrontar diversos sistemas 

educativos e escolares, diversos modelos pedagógicos e vários ideais formativos. 

 Na segunda metade do século XX: ciências da educação e empenho mundial da 

pedagogia, se impôs no âmbito mundial uma radical transformação da pedagogia, que 

“redefiniu sua identidade, renovou seus limites e deslocou o seu eixo epistemológico. Da 

pedagogia passou-se à ciência da educação; de um saber unitário e ‘fechado’ passou-se a um 

saber plural e aberto; do primado da filosofia passou-se ao das ciências”. Essa passagem 

ocorreu por razões epistemológicas e histórico-sociais, a partir do advento de uma sociedade 

cada vez mais dinâmica e mais aberta, que reclama a formação de homens sensivelmente 

novos em relação ao passado; homens técnicos e homens-abertos capazes de fazer frente às 

inovações sociais, culturais e técnicas. (CAMBI, 1999). 

Portanto, para realizar a formação desse novo sujeito social, torna-se necessário “um 

novo saber pedagógico, mais experimental, mais empírico, mais problemático e aberto à 

própria evolução. Esse saber se efetiva com a passagem da pedagogia às ciências da 

educação. 

 Esta passagem se processa, afirma Cambi ( 1999, p. 596): com o declínio da 

pedagogia como saber unitário da educação; com a afirmação de muitas disciplinas como 

saberes auxiliares/constitutivas do saber pedagógico-educativo (da psicologia a sociologia, 

dos processos de avaliação as tecnologias educacionais); com o exercício de um controle 

reflexivo sobre essa multiplicidade de saberes. Enquanto saber unitário, a pedagogia entra em 

crise e se torna, conforme destaca Cambi, “cada vez mais tributária de saberes especializados 

assumidos como ‘ciências auxiliares’, mas que, na realidade, reescrevem sua identidade 

interna, fraccionando-a e disseminando-a em vários setores’.  

 A partir dos anos 80, novas emergências perpassam a pedagogia e três em particular 

foram relevantes: o feminismo, a ecologia e a multiculturalidade. Os movimentos femininos 

iniciaram-se no século XIX, no sentido do resgate social e da afirmação política, colocando o 

problema do gênero no centro da consciência educativa e da reflexão pedagógica. Em um 

primeiro momento o “feminismo” reivindicou igualdade de oportunidade e emancipação das 

mulheres, seguindo orientações iluministas. Em um segundo momento (anos 80) revelou a 

especificidade do feminino, afirmando a prioridade educativa do gênero e o seu caráter de 

“diferença”. De qualquer forma, ou pelo viés da paridade ou da diferença, “um novo tema e 

um novo sujeito foram impostos á pedagogia contemporânea.” (CAMBI, 1999, p.638- 639) 
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 A ecologia exaltando a importância de se considerar o homem e o ambiente numa 

relação respeitosamente harmônica e não como havia cunhado a modernidade (domínio do 

homem sobre a natureza), imprimiu sua relevância para as reflexões pedagógicas. Os 

problemas da multiculturalidade e da intercultura , envolvendo choques entre etnias, 

religiões, culturas, reclamam respostas imediatas e colocam para a pedagogia desafios muito 

importantes. É necessário que se eduque para o diálogo, para a tolerância. Uma nova 

emergência, o incremento da terceira idade, também se delineia como problema a ser 

enfrentado. Na fase contemporânea, rica em inovações, esses novos desafios do presente se 

colocam para enfrentamentos no campo educativo/pedagógico. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4 PONTUAÇÕES ACERCA DA GÊNESE DOS CONCEITOS: formação e 
formação docente (professor) 

 
 
 
4.1 GÊNESE DO CONCEITO FORMAÇÃO 
 
 
 

O presente capítulo faz um estudo crítico sobre os conceitos: formação e formação 

docente, tendo como suporte teórico, as concepções postas por autores que advogam a favor 

da Formação construir sua própria teoria, tal qual a teoria da educação, a teoria do ensino ou 

da teoria da aprendizagem. 

Em defesa do axioma acima, uma teoria formativa, destacamos os estudos de Honoré 

(1980), Menze (1980), Berbaum (1982), Goguelin (1987), Beraza (1990), Dela Torre (1992) 

e Garcia (1999), que em pontos convergentes dessa propositura, assumem que o termo 

formática, terminologia criada por Honoré (1980), tornou-se a expressão apropriada para 

identificar a área de conhecimento que estuda os problemas relativos à formação. 

Em seu livro “Pour une théorie de La Formation: Dinamique de la formative”, 

Editora Payot, 1977, Honoré defende que a formação deve ter sua própria teoria. Ele 

argumenta que a formação em seu ato, existe como objeto do pensamento científico, espaço 

onde encontra seus fundamentos e condições de viabilidade. O autor em voga diz, o ponto 

enigmático da formação encontra-se no porvenir del hombre, porque el hombre es el 

porvenir del hombre. O óbice desse porvenir encontra eco nas tendências que se contrapõem 

ao conceito formação, as quais estão postuladas nos estudos de Menze (1980). Conceito 

utilizado por alguns países europeus, a exemplo, França e Itália, quando se referem à 

educação, preparação, ensino, etc., dos professores. Nos países da área anglófona, preferem o 

termo educação (Teacher Education), ou de treino (Teacher Training). (GARCÍA, 1999). Na 

nossa concepção seria o homem que é o futuro do próprio homem. 

A primeira tendência apresentada por Menze (1980, p. 267) diz que é “impossível 

utilizar o conceito formação como conceito de linguagem técnica em educação, devido, à 

tradição filosófica que lhe é subjacente”. É uma tendência frágil; sem aporte teórico de 

sustentação investigativa. A falciabilidade se instala quando as análises são feitas a partir das 
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dimensões da formação. Isto se deve, fundamentalmente, a tradição filosófica. Reconhece 

que 

 

[...]à sua origem histórica e às implicações metafísicas que lhe são 
próprias, está tão viciado e tantas significações que não só é 
impossível fazer um uso razoável dele e, mas, além disso, quem o 
utiliza expõe-se à suspeita de ideologia. 

  

 A segunda tendência posta por Menze (1980, p. 267), afirma que “o conceito 

formação é utilizado para identificar conceitos múltiplos e por vezes contraditórios.”  

 Percebemos nitidamente nessa tendência, as investidas feitas no campo da educação, 

quando nos apropriamos das terminologias, dos conceitos, dos modelos que ora surgem 

como ditos de época ou ainda aportes de outras ciências, em particular das ciências sociais, 

às vezes importada de contexto alhures a realidade a qual estamos inseridos. 

Neste sentido, Ferry (apud García, 1999, p.18) revela que os significados atribuídos 

ao conceito formação está disvirtuado,  

 

a noção de  formação encheu-se de tantos equívocos e aparece de tal 
modo pervertida pela utilização que dela se faz, desde a generalização 
da educação permanente, convertida numa empresa distribuidora de 
saberes etiquetados e de pequenas seguranças, que por isso Enriquez 
propõe que se abandone definitivamente o termo formação.  

 

Exterminá-la, ao nosso olhar, é uma posição extremista, motivada por aqueles que se 

sentem traídos pelos discursos ideologizantes, os quais estão comprometidos com a 

teorização, no entanto, desconexos em seus atos. Ou por aqueles cansados de lutar a favor de 

uma educação, cujas bases primam por ensino de qualidade sem verticalizar ou conectar essa 

qualidade ao conjunto das ações educativas-formativas. 

Diante do que está posto, observamos duas formas contrárias de arquitetar o mesmo 

extermínio - o termo formação. A primeira tem como agravante o espaço em que é planejada 

e executada essa ação, visto que. Ergue-se nos assoalhos das instituições educacionais e 

propaga-se, inicialmente, nas conversas informais entre professores e seus pares, entre 

professores e alunos, entre professores e os canais de eletrônico de informação - Internet – e 

por fim entre alunos e alunos, construindo o dia-a-dia do cotidiano acadêmico. A outra 

tendência é usar a expressão formação para explicar tudo, a todos. Passou ser o significante 

da educação. Formar para ensinar, formar para treinar, formar para aprender, formar para ter, 

formar para ser e assim por diante. De tantos equívocos, a formação perdeu seu valor como 
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substância e passou a ser sinônimo de expressões desvirtuadas, a exemplo de: ensinar, 

aprender, treinar... 

 

No entremeio discursivo dessas tendências sobre o conceito formação, Honoré (1980) 

afirma que, as duas primeiras tendências, entendem que o conceito formação posto, é 

geralmente associado a alguma atividade, sempre que se trata de formação para algo, 

objetivada e temporal.  

A “formação” pode ser investigada como função social, como um processo de 

desenvolvimento e de estruturação da pessoa, e por fim, como instituição. Na condição de 

função social, a formação se dá através da “transmissão de saberes, de saber-fazer ou do 

saber-ser que se exerce em benefício do sistema socioeconômico, ou da cultura dominante.” 

Como um processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa ela “[...] se realiza com o 

duplo efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de experiências 

dos sujeitos.” E como instituição, “quando nos referimos à estrutura organizacional que 

planifica e desenvolve as atividades de formação. (FERRY, 1991, p.20 apud GARCÍA, 1999, 

p.19). Implica dizer, que a formação não é estanque, porém flexível, pode ser vista, entendida 

por vários aspectos, a depender do ponto de vista do objeto, quando se organiza 

exteriormente ao sujeito, ou quando a iniciativa parte dele próprio. 

Estudar sobre “formação” torna-se tão complexo, às vezes impermeável. Estudiosos 

que analisam a “formação” necessitam construir um olhar organizado; articulado; flexível e 

planejado; embora às vezes fragmentado, no entanto, coeso, objetivando entendê-la num 

contexto conceitual próprio. Se a cognominarmos a outros conceitos, na realidade estamos 

cometendo uma infinidade de erros irreparáveis; impossíveis de serem revertidos, uma vez 

que, o tempo, não retroage, apenas avança. Então, como recuperar o perdido se ele não 

retroage? isto é, como recuperar: o que não aprendi? o que não estudei? o que não me 

ensinaram? o que não foi “bem” planejado? o que não foi “bem” organizado?. O que não 

incorporei como “saber” do meu ofício?  

Devido a essas lacunas, a escola, em particular, as agências formadoras, deixam de 

ser o espaço de aprendentes reflexivos, passando a ser o lugar em que os cognocivos co-

habitam, isto é, não há reflexão, porque “alguém” o fez por ele, em alguns momentos até, por 

meio dos gabaritos no final do livro. Consequentemente, a escola anula a ação, a 

socialização, abrindo brechas à retomada de atores/papeis fundamentais – o supervisor 

escolar que tinha como função vigiar, monitorar o aluno – quando a educação tinha como 

principal objetivo a técnica pela técnica, por exemplo.  
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Como podemos observar, os discursos conceituais sobre o conceito formação postos 

são justificados ora pela sua tradição, ora para identificar conceitos múltiplos e 

contraditórios, ora para eliminá-lo. Enquanto premissa, a razão fundante desses 

descompassos deve-se a “formação” não ser detentora de um conceito geral que englobe a 

educação e o ensino. Neste sentido surge à necessidade de definir formar-se e formação. 

Como o próprio verbo se apresenta gramaticalmente, formar-se é uma ação que o 

próprio sujeito acomete-se, ou seja, eu mesmo faço algo para mim, por mim. Neste sentido 

entendemos formar-se como auto-formação, que segundo Debesse (1982) “é uma formação 

em que o indivíduo participa de forma independente e tendo sob o seu próprio controle os 

objetivos, os processos, os instrumentos e os resultados da própria formação.” Quanto a 

formação é o que este estudo persegue, quer dizer, apresentar uma diversidade de conceitos 

presentes nas literaturas clássicas e contemporâneas, que vem sendo utilizados como 

fundamentação teórica nas pesquisas que tem como princípio norteador a(s) teoria(s) que 

respalda(m) a formação, melhor dizendo, a gênese da formação. Além disso, (re)construir 

conceito sobre a formação docente que tem como base de sustentação esta formação. 

Entendemos ser necessário compreender todo processo de construção da formação de quem 

se dispõe a ser um profissional formador, uma vez que, como foi acima mencionado é uma 

ação que envolve a autoformação, mas também, remete a outros fatores determinantes, 

significativos na construção da formação docente, do tipo: heteroformação33 e 

interformação34. 

Percebemos que o conceito “formação” comporta multi significados, múltiplas 

perspectivas. Entendê-lo como conceito unívoco, talvez seja impossível, devido sua própria 

complexidade, multireferencialidades conceituais definidas por alguns autores, dos quais 

Beraza (1990), Gonsález Soto (1989), Ferry (1991) se fazem presentes quando se distanciam 

e se aproximam em alguns momentos de seus estudos sobre formação. 

 “Formação é o processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até 

atingir um estado de ‘plenitude’ pessoal.” (BERAZA, 1990, p. 201), ou então “a formação, 

desde a Didática, diz respeito ao processo que o indivíduo percorre na procura da sua 

identidade plena de acordo com alguns princípios ou realidade sociocultural.” (GONZÁLEZ 

SOTO, 1989, p.83 apud GARCÍA, 1999, p.19). Do ponto de vista de Ferry (apud GARCÍA, 

                                                           
33 “é uma formação que se organiza e desenvolve ‘a partir de fora’, por especialistas, sem que seja 
comprometida a personalidade do sujeito que participa.” (DEBESSE, 1982, p.29-30).  
34

 “a ação educativa que ocorre entre os futuros professores ou entre professores em fase de 
atualização de conhecimentos [...] e que é concebido para a formação do amanhã.” (DEBESSE, 1982, 
p.29-30). 
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1999, p.19) “formar-se nada mais é senão um trabalho sobre si mesmo, livremente 

imaginado, desejado e procurado, realizado através de meios que são oferecidos ou que o 

próprio procura.”. 

Observando o parágrafo anterior, que apresenta três conceitos distintos sobre 

formação - Beraza (1990), González Soto (1989) e Ferry ( 1991) - e o parágrafo acima, em 

que o conceito de formação está diretamente associado ao desenvolvimento pessoal, 

percebemos que há triálogo convergente entre eles, o qual se unem no discurso axiológico 

referente às finalidades, as metas e os valores, o que não acontece nos discursos técnico ou 

instrumental. Esse triálogo se fortalece por um único componente pessoal próprio da 

formação – ideológico-cultural - que está elado ao sujeito (fomentador/mantenedor da sua 

autoformação). Mas adverte Garcia (1999), isto não implica dizer que a componente pessoal 

da formação não se realiza unicamente de forma autônoma e nem igual. Ela se realiza na 

medida em que “inclui problemas relativos aos fins e/ou modelo a alcançar, a 

conteúdos/experiências a assumir, às interações sujeito-meio (social, cultural e axiológico), 

aos estímulos e plano de ‘apoio’ no processo. [...], complementa Gonzáles Soto (apud 

Garcia, 1999, p.19). 

A ausência de uma identidade própria (teoria) faz com que a “formação” seja 

confundida com terminologias, do tipo, treino, ensino, instrumento, educação... No entanto, 

entendê-la desse modo, equivocada na sua gênese, provavelmente comprometerá todo 

processo que está intrínsico e extrinsíco constitutivo na relação formando e formador.  

A ratificação intrínsica no comprometimento do processo escolar se faz presente na 

própria ação cotidiana do formador, que lança mão de uma série de recursos, porque não 

dizer, gera “performances”, na intenção de criar um ambiente agradável, prazeroso, 

estimulativo, “competitivo” para si e para seus formandos, como um grande passo de 

conquistas, de sucesso na “formação” deles. Contudo, ele não pode usar seu savoir-faire para 

camuflar o que lhe é desconhecido, referente às definições terminológicas que distingue um 

termo do outro, por serem expressões específicas presentes na linguagem do dia-a-dia no 

processo de aprendizagem do formando. Além disso, corre o risco de depreciar sua imagem, 

de enfraquecer sua estrutura, de debilitar sua ação e fragilizar os que defendem a “formação” 

ser um dos fins da educação.  

A autoformação – é uma formação em que o indivíduo participa de forma 

independente e tendo sob o seu próprio controle os objetivos, os processos, os instrumentos e 

os resultados - a heteroformação – é uma formação que se organiza e desenvolve ‘a partir de 

fora’, por especialistas, sem que seja comprometida a personalidade do sujeito que participa - 
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e a interformação – ação educativa que ocorre entre os futuros professores ou entre 

professores em fase de atualização de conhecimentos [...] e que é concebido para a formação 

do amanhã.  Essas concepções são utilizadas por, Debesse (apud Garcia, 1999, p. 19), para 

distinguir as diferentes formas que a formação possui. Elas estão intimamente atreladas ao 

pensamento tradicional alemão, que utiliza o termo bildung para se referir a “formação”. 

Neste sentido, parece-nos necessário, para melhor compreensão do pensamento 

tradicional alemão o termo – bildung - quando se refere a formação, conhecer um pouco do 

significado deste termo - “formação” - tendo como princípios sua etimologia e suas raízes 

hermenêutica.35   

Refletir sobre a etimologia, o léxico, as concepções da palavra formação é de extrema 

importância na construção das bases teóricas desta pesquisa. Tal reflexão servirá como pano 

de fundo no construto teórico dos estudos da formação do professor em que descreve e 

apresenta os modelos mais representativos utilizados neste tipo de formação. 

O desvelamento do significado do termo “formação” pode ser trabalhado por duas 

vias: as da etimologia e as raízes da hermenêutica.36   

Na via da etimologia da palavra “Formação. [Do latim formatione.] Ato, efeito ou 

modo de formar. Constituição, caráter. Maneira por que se constituiu uma mentalidade, um 

caráter ou um conhecimento profissional”. (FERREIRA, 1986, p?).  

Na via da hermenêutica, uma das obras capitais sobre os estudos humanísticos – 

Verdade e Método, Gadamer (1997) dá indicativos da origem do termo “formação” quando 

ele equivale às derivações do conceito de forma, em Alemão, como sendo Bildung é o 

equivalente formatio do latim, do qual herdamos nosso formação, segundo a visão de 

Gadamer, 1997, p.?). 

 

(...). Hoje, Bildung está intimamente relacionado com a idéia de 
cultura e designa, primeiramente, o modo propriamente humano de 
desenvolver seus talentos e capacidades. (...) Kant (...) fala do 
“cultivo” de uma capacidade (ou ‘talento natural’), que, como tal, é 

                                                           
35 O exame hermenêutico dá-se num círculo existencial no qual já estamos imersos. Assim, o contexto 
no qual nos situamos e nossas vivências num mundo que se caracteriza pela contínua atribuição de 
significados às coisas são sempre nossos pontos de partida. Não há, portanto, uma porta de entrada ao 
círculo, e como compreensões/interpretações sempre podem ser enriquecidas, o movimento 
hermenêutico nunca se encerra. (GARNICA, 1992). 
36 O exame hermenêutico dá-se num círculo existencial no qual já estamos imersos. Assim, o contexto 
no qual nos situamos e nossas vivências num mundo que se caracteriza pela contínua atribuição de 
significados às coisas são sempre nossos pontos de partida. Não há, portanto, uma porta de entrada ao 
círculo, e como compreensões/interpretações sempre podem ser enriquecidas, o movimento 
hermenêutico nunca se encerra. (GARNICA, 1992). 
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um ato de liberdade do sujeito em ação. (...) o surgimento do termo 
Bildung evoca a tradição mística antiga, de acordo com a qual o 
homem carrega em sua alma a imagem de Deus, depois de ter sido 
cativado, e cuja imagem o homem deve cultivar em si próprio. (...). 
Bildung não é tido como uma construção técnica, mas brota de um 
processo próprio de formação e cultivo, e permanece num processo, 
que lhe é inerente, de Bildung contínuo. Não é acidental que a esse 
respeito, Bildung assemelhe-se ao physis grego. Como a natureza, 
Bildung não tem objetivos para além de si próprio. (...). Não tendo 
objetivos fora de si próprio, o conceito de Bildung transcende o do 
mero cultivo de talentos dados do qual é derivado. O cultivo de um 
talento é o desenvolvimento de algo dado, de tal modo que uma 
prática de cultivo é meramente um meio para um fim. Assim, o 
conteúdo educacional de um livro de gramática é simplesmente um 
meio e não um fim em si mesmo. Assimilá-lo simplesmente nos dá 
habilidade lingüística. Em Bildung, ao contrário, aquilo pelo que e 
através do que se é formado torna-se, completamente, o si próprio. 
(...). Bildung é uma genuína idéia histórica, e por seu caráter de 
“preservação”, é importante compreendê-lo nas ciências humanas.  

 
 

 
Neste espaço de relações próximas entre formatio e o bildung que recorro ao filósofo 

alemão Hans-Georg Gadamer (1997), conhecido pelos seus esboços para o desenvolvimento 

de uma nova Hermenêutica,  

(...) describirá el compreender como ‘el carácter óntico original de al 
vida humana misma,’ o, lo que es lo mísmo, ‘la forma originária de 
realización Del estar ahí.’ La comprensión engloba toda la 
experiência y autoconciencia que es capz de asumir el existente 
humano, derivadamente e su apertura al mondo y enraizada ensu 
condición de ‘posibilidad’ finita.” (FERNÁNDEZ-LAGO, 1997 apud 
GADAMER, 1997, p.?). 

 

O conteúdo da palavra formação é o conceito de formação natural, referindo-se a 

aparência externa, à configuração produzida pela natureza, designado a maneira humana de 

aperfeiçoar suas aptidões e habilidades. Hegel, afirma Gadamer, fala de formar-se e de 

formação ao aceitar o pensamento Kantiano do dever para consigo mesmo. Wilhelm Von 

Humboldt salienta uma diferença de significado entre cultura e formação. Para ele, formação 

significa mais do que cultura, afirma que em alemão, ao usar-se a palavra formação, refere-se 

a algo íntimo, à índole, proveniente do conhecimento, do sentimento espiritual e moral, 

espraiado de forma harmônica na sensibilidade e no caráter. 

 Na concepção deste autor “o conceito de forma fica recolhido por trás da misteriosa 

duplicidade, com a qual a palavra “imagem” (Bild) abrange ao mesmo tempo “cópia” 

(Nachbild) e “modelo” (Verbild).” (GADAMER, 1997, p.17). 
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 Neste sentido, a palavra formação indica o processo de devir, donde a imagem, que 

acompanha o modelo, se realiza. Tal processo, porém, não acontece para atender a uma 

finalidade técnica externa, mas sim, do processo interior de constituição e de formação 

estando em permanente evolução e aperfeiçoamento. Nessa percepção, a palavra formação é 

entendida como algo dinâmico, possibilitando mudanças e atualização. Como atrelá-la aos 

processos formativos dos professores? O que é formar um professor a partir do entendimento 

do conceito desta formação? São questões como estas que direcionam este estudo na 

objetivação da formação – processo imprescindível do fazer e dizeres pedagógicos. 

 Luzuriaga, em seu Dicionário de Pedagogia (1960), salienta que formação é um termo 

complexo, conseqüentemente sujeito a diversas interpretações e entendimentos. É um 

vocábulo alemão (Bildung), não tendo uma real tradução em outros idiomas. “Literalmente 

significa dar forma a algo e também o resultado desta ação.” (p. 162). 

 Na Pedagogia, a origem da palavra formação é proveniente do contexto sócio-cultural 

instalado pelo humanismo espiritual através da cultura, identificando-se com a educação, 

tendo em vista o amplo sentido que adquiriu na pedagogia moderna. (LUZURIAGA, 1960). 

 Para alguns autores existem diferenças entre formação e educação. Assim formação, 

para uns é compreendida como desenvolvimento interior, de dentro para fora, e educação 

como ação ou influência exterior. Para outros, significa o fim da educação, a formação da 

personalidade, como se a educação não perseguisse este objetivo. Ainda para outros, equivale 

ao processo pelo qual se forma esta personalidade, o qual é também o que significa a 

educação. Finalmente, para outros, a exemplo do Filósofo Gadamer, representa a 

participação na cultura, a assimilação desta.  

Diante dessa multi e complexa concepções evidenciadas acerca da formação, o 

dicionário de Pedagogia apresenta a título de exemplo algumas definições na visão de 

distintos estudiosos, que em seu tempo, colaboraram para esta discussão acerca da formação. 

Pestalozzi, no século XVII, discute a elevação (Emporbildung) destas forças da 

natureza humana a pura sabedoria da humanidade e o fim geral da educação dos homens, 

ainda dos mais humildes, no sentido da amplitude da educação e das bases da formação. 

Kerschensteiner (1854-1932) comenta que, a formação do indivíduo, facilitada por 

aqueles bens culturais cuja estrutura espiritual é adequada total ou parcial ao grau de 

desenvolvimento dado da forma de vida individual. Surgem então as idéias diferentes de 

formação e instrução. 

Otto Willmann (1839-1920) defini a formação como o conjunto de instituições, 

disposições e meios que auxiliem o indivíduo para que se incorpore e assimile determinados 
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conhecimentos, pontos de vista gerais e destrezas de caráter fundamental e universalmente 

válido como elementos fecundos, livremente disponíveis da vida espiritual e para que alcance 

com ele determinado grau de capacitação ético espiritual. Formação, instrução e Educação 

convergem para questões éticas e morais. 

Max Scheler (1874-1928) sugere que este processo mediante o qual o mundo grande, 

o “macrocosmos”; esse converter-se em mundo uma pessoa humana pelo amor e o 

conhecimento, não são senão duas expressões para designar duas direções distintas na 

consideração do mesmo processo conformador, que se chama formação.  

Para Theodor Liff, formação é aquela constituição do homem que o coloca em 

condições de “por ordem”, tanto em si mesmo como em suas relações com o mundo – 

percebe-se um aspecto mais voltado a instrução, a organização de postura e pensamento. 

 Jaeger (2001) considera o processo acumulativo do conhecimento uma forma 

embrionária de armazenamentos dos conhecimentos originais. “Toda a formação posterior, 

por mais elevada que seja, e ainda que mude conteúdo, conserva bem clara a marca da sua 

origem.” (JAEGER, 2001, p.24). Na sua concepção formação “não é outra coisa senão a 

forma aristocrática, cada vez mais espiritualizada, de uma nação.”. Formar-se então é termo 

aproximado de valores, ética, moral direcionado as questões sociais. 

Nesta concepção gregoriana de educar o homem a formação “manifesta-se na forma 

integral do Homem, na sua conduta e comportamento exterior e na sua atitude interior.”, 

complementa o autor “nem a educação e nem a formação nasceram do acaso, mas são antes 

produtos de uma disciplina consciente.”37(p.24). 

 Apoiando-se na hermenêutica desenvolvida por Batista (2001) sobre a palavra 

formação, fica evidenciado que a referida palavra implica no reconhecimento das trajetórias 

próprias dos homens e das mulheres, exigindo sua contextualização, assumindo a 

provisoriedade de propostas de formação de terminada sociedade. Ressalta o sentido de 

formação como o de proporcionar uma forma, mas não o de modelar uma forma. Considera a 

formação como algo inacabado, com lacunas, mas profundamente comprometido com uma 

maneira de olhar, explicar e intervir no mundo. (BATISTA, 2001; FIGUEIREDO, 1997). 

 Donato (2001, p.138) ao discorrer sobre o termo formação distingue: “formação como 

ação de forma e formar, do latim formare que, como verbo transitivo, significa dar forma e, 

como verbo intransitivo, coloca-se em formação e, como verbo pronominal, ir-se 

desenvolvendo uma pessoa.”   

                                                           
37 Ibid. (p.24). 
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 Formar de acordo com Moita (1995, p.115)  

 

[...] supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um 
sem fim de relações [...]. O processo de formação pode assim 
considerar-se a dinâmica em que se vai construindo a identidade de 
uma pessoa. Processo em que cada pessoa, permanecendo ela própria 
e reconhecendo-se a mesma ao longo da sua história, se forma, se 
transforma em interação. 

 

 Nesta perspectiva, alinho-me ao pensamento dos estudiosos, Moita (1995) e Chauí 

(2001) quanto à deferência que fazem sobre formação. Ambos enfatizam que, a idéia de 

formação é inseparável de um determinado campo teórico e do contexto histórico no qual é 

formulada a proposta pedagógica, de sorte que esta não pode ser compreendida sem a 

compreensão do papel atribuído ao pedagogo com relação à sociedade, à política e ao saber. 

 Partindo desta concepção teórica, formar significa: instruir para desenvolver; preparar 

para o aperfeiçoamento, tendo como resultado a educação, isso feito através de 

aprendizagens, interações sociais e trocas de experiências, como forma de adquirir autonomia 

da sua própria formação. 

Para Rodrigues (2003), a formação é entendida como um processo permanente de 

autodesenvolvimento que não começa nem acaba na escola, e tem o ato de ensinar e de 

aprender, como um auxiliar na busca do conhecimento e da competência pedagógica. 

Entende-se que a formação é um processo construído com a aquisição de conhecimentos, 

competências e saberes docentes. Embora seja um ato executado individualmente, se dá em 

meio coletivo, interagindo com as inovações tecnológicas e demais elementos interativos de 

cunho cultural e social. 

Ratificando o que foi dito no início deste capítulo, a “formação” precisa ser 

autônoma; necessita de uma teoria própria para clarificar sua ação.  

Neste sentido, Menze (1980, p.270) afirma que 

 

a teoria da formação tem o trabalho de tornar claros os pressupostos 
antropológicos da formação, determinar o caminho que o homem tem 
de percorrer no processo de se tornar ‘homem’, e indicar de que 
maneira é possível ajudá-lo neste empreendimento através de um 
estímulo metódico, de acordo com um plano. 

 
 
 Um conceito importantíssimo nessa teoria é o de ação formativa, atividade formativa 

ou ações de formação. Os que dizem isso, é uma corrente de autores enfáticos em afirmar da 
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necessidade de desenvolver uma teoria específica para “formação”, assume a linha de frente 

dessa propositura, Honoré (1980), Menze (1980), Berbaum (1982).  

Na concepção de Berbaum (apud García, 1999, p.21) “uma ação de formação 

corresponde a um conjunto de condutas, de interações entre formadores e formandos, que 

pode ter múltiplas finalidades explícitas ou não, e em relação às quais existe uma 

intencionalidade de mudança.”.  

Tomando como referencial a intencionalidade de mudança, Honoré (1980) afirma que 

o problema da mudança é o problema fundamental da “formação”. Assim sendo, para que 

uma ação de formação exista, faz-se necessário que desenvolva uma série de intervenção, em 

que o formando tenha plena consciência de sua ação e uma vontade explícita do formando e 

do formador, em atingir seus objetivos específicos. Como refere Honoré (1980, p.26) “é a 

interexperiencia do contexto humano o que constitui o solo, o centro de gravidade da 

formação, qualquer que seja a sua forma.” 

Existem quatro teorias da formação, posta por Menze (1980), as quais também são 

mencionadas nos estudos de Beraza (1990) e de De La Torre (1992). Em primeiro lugar a 

Teoria da formação formal “que entende a estruturação do conhecimento do indivíduo 

através de conteúdos que o tornem capaz de aprender a aprender, salientando que a formação 

se destina ao desenvolvimento das faculdades psíquicas dos sujeitos e dos seus processos 

intelectuais.”  

Em segundo lugar é a Teoria da formação categorial,  

 

segundo a qual o processo de formação é concebido como um 
processo dialético através de três etapas de reflexão: a 
primeira consiste num tratamento intuitivo e prático das 
coisas; a segunda consiste no distanciamento da realidade 
para poder captar e compreender; e a terceira, compreender o 
sentido das coisas. (GARCÍA, 1999, p. 21). 
 
 

A terceira, Teoria dialogística da formação, “de acordo com a qual o importante é a auto-

realização pessoal do indivíduo para sua liberdade como pessoa. Em quarto lugar, a Teoria 

da formação técnica “que procura responder á situação da sociedade real, alheando-se do 

humanismo e defendendo que através da formação o indivíduo aprende continuamente. 

(GARCÍA, 1999, p.21). 

Antes, de avançarmos nosso trabalho, em que abordaremos acerca dos conceitos 

formação docente, há algo a pontuar sobre o conceito “formação” aqui apresentados até 



87 

 

então, com destaque, as concepções deste conceito  - formação - formuladas por García 

(1999, p.21-22). 

 Em primeiro lugar, 

“a formação, como realidade conceptual, não se identifica nem se dilui dentro de 

outros 

conceitos que também se usam, tais como educação, ensino, trino, etc.” 

 

Em segundo lugar, 

“o conceito formação inclui dimensão pessoal de desenvolvimento humano global é 

preciso ter em conta face a outras concepções, eminentemente técnicas.” 

 

Em terceiro lugar, 

“o conceito formação tem a ver com a capacidade de formação, assim como com a 

vontade de formação. [...], é o indivíduo, a pessoa o responsável último pela ativação e 

desenvolvimento de processos formativos.”. 

 

À luz dessas concepções, podemos afirmar que, apesar do sujeito ser determinante no 

seu processo formativo, isto não coloca o si próprio, o seu querer, na condição de autonomia. 

O sujeito (formador) através da interformação “podem encontrar contextos de aprendizagem 

que favoreçam a procura de metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional. (GARCÍA, 

1999, p.22). 

Sintetizando o que foi dissertado até então, verificamos diversas interpretações da 

expressão formação, não havendo diferença essencial entre aqueles que a interpretam, porém, 

como tentativa de distinção, pode-se dizer que a formação se refere mais ao aspecto cultural e 

a educação ao pessoal; a formação tem um aspecto mais objetivo, enquanto que a educação é 

mais íntima, mas subjetiva, tendo por finalidade a formação da personalidade. Os autores 

teem em comum que o Outro forma o Outro, através da cultura, do meio, das relações, do 

comportamento. 

Assim, podemos dizer que o termo formação é complexa, ambígua, expressando 

sentidos diversos como a força do devir, do tornar-se, do caráter histórico da ação que forma 

e pela forma que impele direção à ação, nutrindo-a de força.  

Nessa tentativa de explicar, de distinguir essa diversidade conceitual, que ora parecem 

ser convergentes em suas gêneses, ora se apresentam como complementares, observa-se 

infrações na dialogicidade discursiva nas perspectivas desses teóricos, quando tentam 
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(re)explicar a partir de suas bases epistêmicas, os caminhos percorridos para (re)construção 

do conceito formação, como uma possibilidade norteadora para a (re)definição do conceito 

formação docente. Com isso, ao invés de organizar nossa compreensão acerca do que 

pretendem provar, tecem uma rede de informações complexas de serem entendidas, gerando 

espaços representativos da(s) face(tas) oculta(s) dos programas educacionais, cujas 

configurações supostamente são utilizadas nas ações formativas educativas na própria 

formação do docente.  

 

 

4.2 CONCEPÇÕES CONCEITUAIS SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Apropriamos do pensamento de Wooding (apud Garcia, 1999), como recurso 

norteador para compreendermos o mundo mágico, fascinante e ao mesmo tempo complexo, o 

qual envolve toda construção de uma pessoa que se propõe a exercer o magistério, seja em 

qualquer nível (grau) escolar, isto é, construirão sua formação, segundo ele, “[...] se a 

formação de professores se define simplesmente como a educação daqueles que vão ser 

professores, a sua história coincide com a história da educação.” Isto significa dizer que, para 

falar sobre formação de professor, para falar sobre o mundo escolar, é preciso antes de tudo, 

enxergar à formação para além do que ela se propõe a ser na vida do formando, ou seja, 

compreendê-la em sua total amplitude e em sua plenitude, circulando num espaço mais 

complexo, palco de relações que se entrecruzam, inclusive em direção pouco conhecida, 

enquanto objeto da análise acadêmico-universitária.  

Talvez, seja recomendável, para uma melhor compreensão da temática em voga - 

concepções conceituais sobre formação docente - dissertarmos sobre os caminhos paralelos 

presentes na história da formação de professor com a história da educação, de acordo com o 

pensamento de Wooding (apud Garcia, 1999) acima citado. 

No entanto, para nós, percorrer pela via da historicidade, pode distanciar do construto 

que a temática supracitada se propõe. Atentas a esse risco, ou seja, comprometer nossa linha 

de pensamento, que veio sendo construída fracionada em conformidade com os 

acontecimentos históricos, isto é, no lastro pedagógico de juntar as partes para compreender 

o todo, quer dizer, analisar os conceitos sobre “formação”, analisar os desdobramentos, os 

conceitos sobre formação docente (professor), e por fim, a (re)construção de um novo  

conceito sobre formação docente.  
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Apesar das barreiras encontradas no percurso desse processo investigativo, como a: 

ausência de literaturas clássicas sobre a(s) provável(is) teoria(s) que respalda(m) a formação 

docente; as deficiências nos acervos das bibliotecas, no tocante aos conceitos sobre: 

formação e formação docente; mídias desatualizadas; entre outros, em nosso esforço 

acadêmico, não se constituíram em fatores impeditivos na tecitura deste texto, em que 

buscamos construí-lo de uma forma coerente e coesa, conforme os fatos vão se apresentando, 

vez que nossa contribuição enquanto pesquisadora é o desvelamento do conceito de 

formação.  

 Diante do até então exposto, podemos de princípio afirmar que, a formação de um 

educador deve ser sempre uma síntese da história pessoal dele, que por sua vez carrega 

elementos comuns da história de uma categoria, de um trabalho do ensino, já que a história 

de um indivíduo, por mais particular que seja, mantém laços fortes com a condição de classe 

através do qual se afirma socialmente, compondo seu cenário profissional e suas relações 

históricas, culturais e sociais. 

Isto significa dizer que, estudar a formação docente construída através de relações 

sociais implica, necessariamente, estudar o político, o elemento que alicerça esta formação. 

Para tanto, buscou compreender as diferentes formas de organização de práticas que 

(re)constroem a formação docente do professor e que conduzem a um tipo de fazer político-

pedagógico, favorecedores ou inibidores de transformações no cotidiano escolar. Assim, 

consideramos que a formação docente é determinada, também, pelo fazer político-

pedagógico dos educadores. 

Apropriaremos dos estudos de Diéguez (1980), Berbaum (1982), Honoré (1980), 

Ferry (1983), Gimeno (1982), Doyle (1990), Garrido e Rivila (1993) entre outros, para 

compreendermos como se constitui a formação de um docente, tomando como referencial 

seus estudos, suas concepções, que vem servindo de alicerce nas fundamentações teóricas das 

pesquisas no campo educacional e nas práticas utilizadas através das agências formadoras, 

em nível internacional e nacional.  

Na concepção de Diéguez (1980), a formação de professores resume-se ao ensino 

profissionalizante. É uma posição que reduz ao tecnicismo38, quer dizer, basta o profissional 

da educação dominar completamente e aplicar corretamente as técnicas do ensino, em sua 

atividade docente, para que a relação pedagógica surta seus efeitos. Isto acontece porque o 

                                                           
38

 isto é, formar-se é adquirir técnicas, competências e assumir estratégias  específicas de ensino que 
demonstram o domínio do fazer pedagógico “deficiente” e “competente”. 
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tecnicismo não se envolve com referenciações política ou filosófica do processo de formação 

profissional.  

No entanto, os adeptos dessa abordagem, esquecem ou não aceitam, de que tal 

postura é uma negação da sua própria condição enquanto SER – elemento dinâmico e em 

contínua formação. O que ocorre é uma entrega total a um pragmatismo dogmático, que faz 

do profissional um mero executor de tarefas mecânicas, totalmente, conduzido por uma 

ideologia imediatista, sem capacidade de iniciativa e de autonomia crítica ante os desafios 

que a prática profissional enfrenta diurturnamente. Além disso, esquecem que os formadores 

não vão educar seres autômatos, mas pessoas complexas, em situações ainda mais 

complexas. Neste caso, seus conhecimentos e habilidades técnicas tornar-se-ão frágeis na 

construção desse futuro profissional da educação, é reduzir o pensar ao fazer.  

Para Ferry (1991), a formação de professores diferencia-se das demais atividades de 

formação em três dimensões. Em primeiro lugar, trata-se de uma formação dupla, onde se 

tem de combinar a formação acadêmica (científica, literária, artística, etc.) com a formação 

pedagógica. Em segundo lugar, a formação de professores é um tipo de formação 

profissional, quer dizer, forma profissionais, que nem sempre assume como característica da 

docência. E em terceiro lugar, a formação de professores é uma formação de formadores, o 

que influencia o necessário isomorfismo que deve existir entre a formação de professores e a 

sua prática profissional.  

Na nossa compreensão ela se diferencia das demais profissões por essas dimensões e 

por outras mais, devido suas próprias características que lhe é específica na formação do 

formador. Talvez, seja a única profissão que em determinados momentos lhe coloca na 

condição de confronto, quando sou formador e quando estou formando. A Pedagogia da 

Impregnação (1980) apresenta este momento como algo não ensinado, porém, herdado. 

Segundo Pourtois e Desmet (1999), são herdos de uma educação nociva, que impregnou na 

nossa pele como uma segunda pele, que contamina nossas atitudes impedindo uma ação de 

renovação do SER. 

No entanto, para Gemeno (apud Garcia,1999, p.11) a Didática, na formação de 

professores é considerada como um dos elementos fundamentais, porque ela contribui para a 

melhoria da qualidade do ensino. A Didática representa “uma das pedras angulares 

imprescindíveis em qualquer tentativa de renovação do sistema educativo.” 

“Consideramos a formação de professores como a preparação e emancipação 

profissional do docente para realizar crítica, reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que 

promova uma aprendizagem significativa nos alunos e consiga um pensamento-ação 
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inovador.” (MEDINA; DOMINGUEZ, 1989, p.87). Do ponto de vista desses autores, a 

formação de professores, promove em cada docente ser gerador do seu próprio estilo de 

ensino, assumindo refletidamente, de modo que, produza nos formandos efeitos positivos no 

alcance de uma aprendizagem significativa. Além disso, eles defendem a 

interdisciplinaridade, como uma das saídas para integração dos trabalhos com seus pares, 

encurtando a distância existente entre as áreas de distintos conhecimentos, particularmente, 

as que envolvem as áreas das humanas e as áreas das exatas, tradicionalmente conhecida no 

seu curso histórico, como as áreas da subjetividade e a área da objetividade. 

A formação de professores é vista por alguns estudiosos, a exemplo de Rivilla e 

Garrido (1993, p.87) como “la preparación y emancipación profesional del docente para 

elaborar crítica, reflexiva y eficazmente um estilo de enseñanza que promueva um 

aprendizajem significativo em los alumnos y logre um pensamiento-acción innovador, [...]”. 

Este processo dar-se-ia em coletividade com fins de criar projetos unidirecionais para 

alcançar objetivos comuns. 

Relembramos que neste estudo, se persegue a compreensão, construção e definição do 

conceito de formação, como uma necessidade que precede ao próprio processo formativo. 

Entendemos que o conceito de formação implicará no currículo, no delineamento conteúdo e 

forma, dos próprios processos formativos dos professores, enfim nas bases formativas a 

partir das concepções de formação. 

Partindo desse princípio, a configuração da formação de professores como matriz 

disciplinar justifica-se por diversas razões, entre as quais, aponta um objeto de estudo 

singular. Outra razão, a formação de professores possui diversas estratégias, metodologias e 

modelos consolidados para a análise dos processos de aprender a ensinar. Na outra ponta 

dessa matriz curricular, não mais do que justificada, refere-se à existência de uma 

comunidade de cientistas que consolidam os seus trabalhos quer através dos programas de 

investigação, quer através das sociedades que fomentam o conhecimento e formação. Além 

dessas razões, salientam a progressiva incorporação ativa dos próprios protagonistas, os 

formadores, nos programas de investigação, assumindo papéis de grande protagonismo tanto 

no seu “desenho” e desenvolvimento como na análise de dados. Para além dessas, destacam a 

insistente atenção de políticos, administradores e investigadores face à formação de 

professores como peça-chave da qualidade do sistema educativo. (MEDINA; DOMINGUEZ, 

1989). 

   A transformação do sistema educativo está relacionada com o nível de 

comprometimento que o professor assume perante o ensino, assim como, o sistema educativo 
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- coadjuvante deste processo. Ambos precisam extrair de si mesmo ações geradoras que 

criem novas possibilidades. Dessa forma, conjuntamente – professor e sistema educativo – 

podem obter êxito na construção da formação do professor. 

A formação é entendida “como un proceso y uma consecución.” (RIVILLA; 

GARRIDO, 1993, p.88). Neste contexto, o processo pode ser visto em educação como,  

 

el modo singular de como vamos logrando la realización humana y la 
‘configuración de um estilo de ser, pensar y actuar’, que son la base 
del professor em formación y em compromisso de realización, y 
como resultado, em revsió permanente, es el logro de um modelo de 
pensamiento-acción innovador, crítico y eficiente. 

 

 Neste sentido, entendemos que uma teoria da formação de professor não pode estar 

desvinculada, desarticulada, alheia a outras teorias que contenham elementos, como relações, 

concepções, linguagens e bases que a sustentam e enriquecem. Em outras palavras, as 

Teorias: da educação, do currículo, do ensino e da organização, são aceitas por esses 

estudiosos em epígrafe, como se formassem um conjunto de teorias que servissem de apoio 

na construção da teoria da formação docente. Isto pode ser identificado na página seguinte, 

no Quadro 2. 
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              Quadro 2   LA TEORIA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESSOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                       FONTE: GARRIDO; RIVILLA  (1993). 

 

 

O esquema da Teoria de Formação de Professor – Quadro 1 -  apresentada por 

Garrido e Rivilla (1993) foi construído num princípio ativo de reciprocidade entre as teorias. 

No eixo mediano instala-se a teoria da formação do professor, a qual é reciprocamente 

alimentada pela Teoria da Educação e a Teoria do Currículo e ambas se retroalimentam. 

Logo abaixo do mesmo eixo, encontramos a Teoria do ensino e da instrução e a Teoria da 

organização, ambas seguem o mesmo processo de co-alimentação das outras acima.  

Conhecer, analisar, refletir, sobre estas teorias são fundamentais para formação do 

profissional que atua junto ao ensino.  

 

Estos conocimientos no solo han de ser reconstruídos y asumidos por 
el profesor, sino que constituyen la fuente permanente de elaboración 
de modelos y concepciones sobre la formación del docente. Su 
perspectiva integrada y reflexiva tal como la hemos presentado pone 
de manifiesto la aportación permanente de lãs mismas a la 
capacitación teórico-práctica del profesor. (RIVILLA; GARRIDO, 
1993, p.134). 

 
 
 Tomando como referencial a citação acima, constatamos que as teorias, os conceitos, os 

modelos formativos que envolvem a formação de docentes (professores), permitem-nos perceber as 

diferentes etapas, fases ou níveis da formação de professores.  Esses graus de diferenciações 

encontram-se nos estudos de Freiman (apud García, 1999, p.26), em que distingui quatro 

fases no aprender a ensinar que, como ela indica, não é sinônimo de formação de professores. 

Ressaltamos que em cada fase elencada abaixo, representa a gravidade da problemática que 

Teoría de la educación                                      Teoría del Curriculum 

 

 

                             Teoría de la formación del profesor 

 
 
 
Teoría de la enseñanza y                                    Teoría de la organización 
De la instrución 
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envolve a formação de docente (professor), em relação aos seus objetivos, conteúdos, 

metodologias, recursos, entre outros. 

 

a) Fase de pré-treino 

Inclui as experiências prévias de ensino que os candidatos a professor 

viveram, geralmente como alunos, as quais podem ser assumidos de forma 

acrítica e influenciar de uma modo inconsciente o professor. 

 

b) Fase de formação inicial 

É a etapa de preparação formal numa instituição específica de formação de 

professores, na qual o futuro professor adquire conhecimentos pedagógicos e 

de disciplinas acadêmicas, assim como as práticas de ensino. 

 

c) Fase de iniciação 

Esta é a etapa correspondente aos primeiros anos de exercício profissional do 

professor, durante os quais os docentes aprendem na prática, em geral através 

de estratégias de sobrevivência. 

 

d) Fase de formação permanente 

Inclui todas as atividades planificadas pelas instituições ou até pelos próprios 

professores de modo a permitir o desenvolvimento profissional e 

aperfeiçoamento do seu ensino.  

  

 Diante dessa problemática acima exposta, que envolve o aprender e a ensinar, fica 

óbvio que para (re)construir um conceito formação de docente (professor), precisa levar em 

conta alguns princípios peculiares da formação de docente  - sujeito/sujeito, sujeito/objeto - 

que estão totalmente imbricados no contexto sócio-político-cultural-econômico-religioso-

educacional. Certamente, por estarem totalmente atrelados, servirão de norte nessa 

(re)construção, cujo foco central prime por uma educação de ação globalizante. Por isso é 

importante de antemão especificar quais são os princípios subjacentes e quais devem ser 

considerados nessa (re)construção. É nessa direção que García (1999, p.26) formula seu 

conceito sobre formação de professores. 
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A Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e 
de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da 
Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os 
professores – em formação ou em exercício – se implicam 
individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem 
através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 
competências e disposições, e que lhe permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e 
da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que 
os alunos recebem. 

 

 A posição de García (1999) vai ao encontro dos autores que defendem pela autonomia 

da “formação”, como também, anda de mãos dadas com os que reconhecem o valor da 

Didática como disciplina fundamental no construto do “jovem” professor.  

Os conceitos apresentados por autores que ao longo do tempo vão surgindo, em cada 

linha de suas concepções, explícitamente ou implícitamente, estão imbuídos pensamentos, 

idéias, ideologias, de estudos que em tempos remotos serviram de norte para evolução da 

ciência. De certa forma, é assim que se constrói as bases teóricas científicas, e é assim que 

surgem os teóricos, os estudiosos, esquecidos pelo tempo, mas reconhecido na sua 

intelectualidade. É nesse sentido, que García (1999) espera o reconhecimento da sua 

contribuição conceitual, ou seja, o avanço da ciência e a melhoria na qualidade do ensino.  

Nesse intuito, o autor em epígrafe aponta caminhos, saídas, no devir a ser da 

formação de professores no mundo globalizado, tomado pelas Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC).  

O devir a ser da formação na concepção de García (1999, p.26-27) 

 

“A formação de professores não é um processo que acaba nos professores.”. 

“No processo de formação os professores aprendem e desenvolvem a sua 

competência profissional.”.  

“A formação de professor deverá a uma aquisição ou a um aperfeiçoamento ou 

enriquecimento da competência profissional dos docentes implicados nas tarefas de 

formação.”.  

“A formação de professores deve capacitar os professores para um trabalho 

profissional que não é exclusivamente de aula.”.  

 

Para apontar caminhos e saídas, o autor em epigrafe levou em conta alguns princípios 

subjacentes: processo contínuo, em que levará em conta a ética, a didática e pedagógicos 
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comuns independente do nível de formação de professores; integrar a formação de 

professores em processo de mudança, inovação e desenvolvimento curricular; ligar os 

processos de formação de professores com o desenvolvimento organizacional da escola; 

necessária articulação, integração entre a formação de professores em relação aos conteúdos 

propriamente acadêmicos e disciplinares, e a formação pedagógica dos professores; 

integração teoria-prática na formação de professores; necessidade de procurar o isomorfismo 

entre a formação recebida pelo professor e o tipo de educação que posteriormente lhe será 

pedido que desenvolva; individualização como elemento integrante de qualquer programa de 

formação de professores; dar aos professores a possibilidade de questionarem as suas 

próprias crenças e práticas institucionais. (GARCIA, 1999). 

Todos os princípios postos acima para construir um conceito de formação de docente, 

já foram anteriormente observados por nós, quando abordamos sobre a problemática que 

envolve o aprender e a ensinar. Percebemos que os princípios e o contexto serviram de guia 

para a construção desse novo conceito. No entanto, não é um conceito que prima por uma 

educação de ação globalizante. Estamos querendo dizer que, uma educação de extensão 

globalizada ela necessariamente precisa transcender fronteiras ocultas, quer dizer, àquelas 

fronteiras que não impedem sua entrada, não obstaculizam sua dissiminação, apropria de suas 

benécias, porém não assegura sua essência. Isto implica dizer, em outras palavras, que neste 

conceito a educação abre espaços para o sujeito/objeto e para o objeto/objeto. E a ação do 

sujeito/sujeito quanto construtor da sua própria formação, da sua própria aprendizagem?  

(que Debesse (1982) determina de autoformação, heteroformação ).  

Ramalho; Nuñez; Gauthier39 (2003) refletem a respeito da docência, do ensino, da 

aprendizagem e da formação de professores na perspectiva da profissionalização. No tocante 

a formação de professores, os autores retratam num dos subtemas “A busca de um Paradigma 

Emergente na Formação do Professor”, em que discutem o que deve se levar em conta 

quando formamos o profissional do ensino. Na concepção dos supracitados autores, “formar 

deve ter uma conotação mais precisa e ser um dos caminhos para profissionalizar a 

docência.” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p.20).  

A necessidade de construir novos paradigmas retoma antigas e atuais discussões entre 

os estudiosos da área educacional. Isto pode ser constatado em conversas informais, 

presentes, principalmente, em congressos de cunho estadual, regional, nacional ou 

internacional, quando a temática em questão relaciona o problema da formação do professor 

                                                           
39 Cf. “FORMAR O PROFESSOR, FORMALIZAR O ENSINO: perspectivas e desafios.”,                                
Sulina, 2003. 
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com a crise de paradigma, ou quando a questão é tratada como algo certo, definido, 

afirmativo, a exemplo de: “a problemática da formação de professor reside na permuta de 

paradigmas.”.  

Para eles, essas substituições descompromissadas ferem princípios, a política 

militante de Paulo Freire, o qual nos presenteou com suas idéias, com suas riquezas de 

argumentos emancipatórios sobre o homem, sobre a sociedade e sobre a escola brasileira.  

Acreditam ainda que, nessa caminhada Freire (2000) plantou a semente para germinar um 

novo paradigma da construção do homem e da mulher docente entre nós. 

Quando Ramalho; Nuñez; Gauthier (2003) lançam mão das idéias, da filosofia 

Freireana (2000), que tem como princípio a liberdade do indivíduo, para defender a urgência 

de gestar um novo paradigma para educação, na verdade eles estão literalmente sendo fiéis as 

concepções de: educação, liberdade, autonomia, consciência e verdade defendidas nos 

discursos de Freire (2000) e nas suas ações como educador. Nessas concepções não há 

espaço para afixações, infixações e sufixações de conotações contrárias, contrapostas e 

opositoras.  

Freire (2000) entende a educação pelo víeis da prática da liberdade do indivíduo ‘ser’ 

e ‘existir’ no mundo é gerada na relação dialógica em sala de aula, pois esta conduz a uma 

reflexão da ação cotidiana desse educando, estabelecendo um confronto entre seus saberes 

práticos do cotidiano e os saberes de referências validados pela comunidade científica. Em tal 

relação, ambos - educador e educando - voltam a uma ação transformadora nas relações 

dialógicas nas diversas situações e contextos sociais. Quanto as situações sejam elas 

políticas, econômicas, culturais, educacionais e, quanto os contextos, sejam estes na família, 

no trabalho, no lazer, na igreja, na escola, no comércio e, tantos outros. 

A educação que liberta é gerada a partir da própria ação cultural refletida numa 

relação didático-pedagógica problematizadora, na qual educador-educando; educando-

educador estão inseridos, elaborando uma nova leitura da realidade em que vive. Uma leitura 

problematizadora desta realidade torna-se uma necessidade emergente numa sociedade pós-

moderna progressista cada vez mais exigente em termos de saberes diversificados, sobretudo 

no que concerne ao mercado de trabalho. Neste aspecto, a educação nem sempre tem se 

mostrado propícia para tal fim, pois o desenvolvimento técnico-científico se intensifica e se 

instala com muita rapidez no mercado de trabalho, excluindo muitos que não conseguem ter 

acesso e nem dominá-los em tempo hábil.   
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Freire registra em pedagogia da indignação que o século XXI encerra com “um 

bilhão de desempregados no mundo” dados revelados pela Organização Internacional do 

Trabalho (FREIRE, 2000, p. 130).  

Tomar consciência desta realidade excludente não basta, mas torna-se emergente 

gerar uma esperança progressita que não se encontra na estrutura político-econômica das 

forças dominantes vigente na sociedade atual (apesar de que para existir uma luta de forças 

contrárias é preciso que do seu interior proceda a uma rebeldia que leve a utilização de outras 

armas para vencer essas forças dominadoras). Isto implica dizer que a luta nutri as bases 

históricas das relações de forças opostas, o que possibilita o re-inventar do mundo, através da 

re-leitura e da re-escrita desta realidade.  

A história não é uma realidade imutável ou mesmo estagnada, isto porque o homem 

está em constante movimento com capacidades de defender-se, podendo então, re-criar e re-

inventar a própria história, como bem informa Freire (2000) que o “mundo não é”, ele “está 

sendo” e, nesta práxis de ação cultural do homem no mundo que ele pode atuar com 

capacidades decisivas para provocar rupturas na superestrutura da cultura dominante.  

No entanto, homens e mulheres excluídos não podem mudar o mundo sem um 

engajamento coletivo no que concerne aos seus aspectos político, ideológico, pedagógico e 

ético, pois o homem sozinho é uma peça imobilista que apenas serve a engrenagem que 

sustenta esta estrutura. O homem coletivo pode desmontá-la de forma planejada para uma 

transformação necessária e superar as injustiças sociais. O homem sozinho assimila 

facilmente o discurso da acomodação, silenciando sua voz, adaptando-se sem reclamos, as 

entranhas das situações sociais negadoras de sua existência no curso de uma história pré-

determinada, universalista e intocável.  

A partir das reflexões postas neste capítulo, podemos dizer que a profissão docente 

diferencia-se das demais quando levamos em conta alguns fatores intrínsecos e extrínsecos 

que norteiam seu discurso, começando pela própria perspectiva sobre a profissão docente, 

seguida da sua ação (prática), assim como, o sistema educativo e a comunidade que 

desempenha este ofício. Contidas nas linhas finais do texto, a desvalorização e o desgaste da 

imagem do professor.  

A desvalorização do professor e o desgaste da sua imagem, possivelmente, estejam 

atrelados na facilidade de ingresso nesta profissão, composta de critérios frágeis e às vezes 

duvidosos. Por exemplo: oportunismo político; acesso a um trabalho imediato, resultando 

num trabalho improvisado e descomprometido. Por ser uma alternativa de trabalho e não 

uma opção, e tão logo apareça oportunidade melhor, abandona-a. Isso é uma das causas 
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fundamentais que dificulta formar uma identidade consistente do profissional docente. 

(ABRAHAM, 1988). 

A identidade profissional é construída passo a passo, nas idas e vindas da carreira, 

implicando a utilização de um conjunto de técnicas e de procedimentos que assentam num 

corpo de conhecimentos teóricos e de investigação, que vão determinar essa identidade 

profissional. Essa identidade profissional só pode ser reconhecida oficialmente, com todas 

garantias, direitos que esta profissão merece, se for desenvolvida nos professores 

competências para exercer o magistério, nos espaços próprios, em que congreguem  cursos 

para formar sujeitos ávidos, plurais, multifacetários, articulados com o mundo educacional. 

Neste sentido, entendemos que essas descobertas - “competências” – só obterão sucesso se 

formando e formadores estiverem em total sincronismo, se as agências formadoras olharem o 

SER como sujeito completo em sua excência, porém, incompleto na sua formação pessoal, 

profissional, espiritual, ou seja, um sujeito em constante busca pelo saber. Infelizmente, não 

é isto que a história dos cursos de formação revela. 

 

 

4.3 ASPECTOS HISTÓRICOS DOS PRIMEIROS CURSOS DE FORMAÇÃO 
DOCENTE (fundação e organização) 

 
 

Em 1534 foi fundada A Sociedade de Jesus, popularmente chamada a Ordem 

Jesuítica, tendo a frente Pe. Inácio de Loyola40. Esta sociedade era composta exclusivamente 

por padres regulares, que haviam feito os votos de obediência absoluta, pobreza e castidade. 

Tendo a frente o Chefe Geral eleito por toda vida que, na escala hierárquica religiosa, devia 

obediência a Vossa Santidade, o Papa.  

Na época o mundo era dividido em províncias, as quais eram comandadas por um 

provincial indicado pelo Chefe Geral. Os colégios jesuíticos, também, viviam sob a mesma 

judíce. 

O sistema educacional dos jesuítas, inicialmente, não objetivava fazer da educação o 

principal meio de operação, preocupava-se em forma homens dedicados à fé religiosa cristã, 

buscando identificar o Reino de Deus com a Igreja Católica Romana, deveriam ser abjeto da 

                                                           
40 Soldado espanhol de nobre linhagem. Ferido seriamente em combate, foi impedido de continuar a 
frente de batalhas. Assim sendo, dedicou-se aos escritos religiosos, devotando o resto da sua vida, 
como um soldado espiritual ou cruzado para a Igreja. Em 1534 fez o voto solene na Igreja de 
Montmartre de dedicar-se integralmente ao trabalho missionário em Jerusalém. 
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Igreja. Para eles “renunciar aos seus próprios desejos é mais meritório que ressuscitar os 

mortos” (EBY, 1962, p.94). 

Com o passar dos anos a Ordem começou a vislumbrar a escola como um instrumento 

concreto para suas realizações ao longo da sua trajetória. Em 1594 foi construído o primeiro 

Ratio Studiorum (Plano de Curso), reformulado a posteriori (1599) por Aquaviva, Quinto 

geral da Ordem. Neste segundo momento do Ratio Studiorum, foi estabelecido às práticas 

educacionais adotadas pela Ordem, o curso de estudos, a administração dos colégios, os 

métodos de ensino e de disciplina e o sistema de formar professores. 

Para fins de limitação deste estudo, dedicamos total atenção às minúcias escritas por 

Aquaviva, da reforma do seu Plano de Curso, no tocante, aos mecanismos gerados, 

constituintes no sistema de formação de professores. 

O plano de execução da Ordem dos Jesuítas41 primava pela perfeição e univocidade. 

Todos os professores recebiam a mais perfeita formação com base religiosa para desenvolver 

sua tarefa professoral. Os métodos de instrução deviam ser estandartizados para 

uniformidade. Na concepção deles, assegurar esta padronização era uma forma de garantir a 

eficiência e eficácia daquele sistema educacional.  

Fazendo uma breve reflexão acerca dos critérios na formação de professores do inicio 

com os exigidos nos dias de hoje, surgiram alguns questionamentos, que foram de encontro 

as nossas práticas cotidianas quanto aos profissionais que formamos. Dos turbilhões de 

questionamentos que emergiram neste exato momento, o que mais nos inquietou foi o 

desacompanhamento junto ao aluno do seu processo construtivo, o antes, o durante e o 

depois, assim como, a ratificação da falência, desvalorização, desta profissão a quem se 

propõe a preparar-se para exercê-la. Estamos sendo traídos pelo nosso discurso contraditório? 

ora pregamos os méritos e as glórias, ora revelamos a nossa própria decadência, até porque, 

                                                           
41 Para ingressar definitivamente na Sociedade de Jesus – Ordem Jesuítas - precisava gradativamente 
cumprir algumas etapas. De início fazia um treinamento depois de concluído o colégio inferior. Este 
treinamento objetivava fazer com que o noviço sob disciplina moral e espiritual, adquirisse capacidade 
de autocontrole. Após vivenciar esta fase, retornava a escola regular para estudar mais três anos. Este 
retorno dava condições para que o noviço continuasse seus estudos regular, assim como, fazer uma 
revisão dos assuntos que devia ensinar quando fosse exercer seu ofício. Ainda, no primeiro estágio, os 
alunos (noviços) observavam os métodos utilizados pelos melhores instrutores, esta fase era conhecida 
como o juniorado, o qual durava três e era composto pelas disciplinas de Matemática, Ciência e 
Filosofia na universidade. Concluído o período de formação, o noviço iniciava sua prática como 
professor num colégio inferior, sob a orientação de seus superiores que corrigiam-os, mas, ao mesmo 
tempo, encorajavam-os a vencer seus próprios obstáculos. Este estágio durava de três a quatro anos de 
ensino, depois, ingressava na casa de estudos de sua província, em que, no período de quatro anos 
estudava Teologia. Só assim, após cumprir todas as etapas, com êxito, era aprovado para exercer suas 
funções magistrais. 
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nos preparamos e desenvolvemos várias ações pertinentes a esta profissão, do tipo: preparar, 

acompanhar, corrigir, encorajar, formar a outros e a nós mesmos. Então, por que nos 

contradizemos tanto? Provavelmente, nós não estamos agindo como professores, muito 

menos como educadores, estamos sendo “professauros”42 – expressão utilizada por Antunes 

(2009) para identificar formas de pensamento e comportamento comuns ao período Cretáceo. 

Durante os séculos XVI e XVII a educação européia católica negligenciava a 

educação popular. Não havia uma política de efeito real sobre o analfabetismo e ignorância 

das massas populares. Existiam apenas pequenas subvenções e bolsas para os meninos 

pobres que eram mantidos por pessoas ricas. 

Em 1684, São João Batista de La Salle, cria a primeira escola católica com objetivo 

de gerar sistema de escolas comuns, conhecida como o Instituto dos Irmãos das Escolas 

Cristãs. De início, os irmãos não eram padres, mais tarde, depois de uma década, fizeram 

votos perpétuos. O foco de atuação principal desses irmãos foram a instrução gratuita dos 

pobres em nível elementar. Tendo no currículo leitura, escrita, aritmética, boas maneiras, 

moral, catecismo e práticas religiosas. 

No período de (1707–1768), a história da educação cristã, conta com a participação 

de Hecker – pastor-educador alemão – da Igreja da Trindade, Berlim, ocupando posição de 

destaque junto ao rei da Prússia, com isso, oportunizou-o a empenhar-se na reforma 

educacional em circunstâncias vantajosas. Hecker iniciou sua reforma educacional 

oferecendo melhores condições de ensino para as crianças carentes. Criando e organizando 

em quase todas as ruas uma escola. Em 1747, Hecker fundou a primeira escola permanente 

de professores de estudos realistas, sob o nome de Oekonomisch-Mathematische Realschule. 

Criada especificamente para ensinar “a meninos que não deveriam receber uma educação 

completa. No entanto, aos alunos da escola latina era igualmente permitido seguir vários 

ramos realistas de ensino, segundo sua opção” (EBY, 1962, p. 221). No currículo escolar 

compreendia as seguintes disciplinas:  

 

[...] Aritmética, Geometria, Mecânica, Arquitetura, Desenho 
e o conhecimento da natureza. Um conhecimento do corpo 
humano era especialmente ensinado, depois plantas e 
minerais, e era dada instrução sobre o cultivo de amoreiras e 
bichos-da-seda, e os escolares aprendiam sendo levados a 
oficinas. Entre as aulas havia uma de manufatura, uma de 
arquitetura, uma de agricultura, uma de escrituração 

                                                           
42

 Lêr “Professores e Professauros: reflexões sobre a aula e práticas pedagógicas diversas.”, de Celso Antunes, 
Editora Vozes:Rio de Janeiro. 2009. 
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comercial e uma de mineração. (BERNARD, 1878, p.? apud 
EBY, 1962, p. 221). 

 

 Além desta contribuição, Hecker fomentou um movimento que assegurasse a 

qualidade dos professores nas escolas elementares geradas por ele. “Estabeleceu um 

seminário de professores em conexão com suas escolas elementares.” (EBY, 1962, p. 222). 

Este investimento foi apoiado por Frederico, cognominado de “O Grande”, exigindo que 

todos os professores lotados nas escolas situadas sob seu domínio fossem formados e 

preparados pelas instituições educacionais de Hecker. 

 Com o passar dos séculos, a formação de professores foi ganhando espaço, respeito, 

credibilidade devido sua importância na formação do indivíduo. No século XIX alguns 

esforços foram despreendidos para usar as dependências das escolas particulares como escola 

de professores. Não obtendo êxito, importaram da França a Escola Normal. As primeiras a 

serem estabelecidas foram as de Lexington (1839), Barre e Bridgewater (1840), essas escolas 

localizavam-se em Massachusetts.  

Até aquele momento, a formação de professores preparava para escolas elementares e 

a instrução não era de grau colegial.43 O primeiro curso colegial de formação de professores, 

“Didática”, foi ministrado pelo Presidente Francis Wayland na Universidade de Brown 

(1851). Em 1852, Horace Mann – presidente do Colégio Antioch, em Ohio – ministrou um 

curso livre para veteranos sobre “Didática ou Teoria e Arte de Ensinar. A Universidade de 

Iowa manteve um Departamento Normal de 1856 a 1873. A Universidade Normal de Illinois 

foi fundada em 1857. 

 Final do século XIX, a escola normal “era aceita em toda parte como a escola para 

formação de professores de nível elementar. (EBY, 1962, p. 506). Interessante lembrar que 

caracterizadamente a escola normal era destinada a educação de moças que se preparavam 

para educação infantil. 

 O movimento de Oswego foi encabeçado por  Sheldon (1823-1897) que durante 

muito tempo ocupou o cargo de superintendente das escolas públicas de Oswego, Nova 

York. Insatisfeito com o método de educação e buscando melhoras para o ensino, resolveu 

visitar a escola normal da província de Toronto. Conheceu os trabalhos de Mayos na 

                                                           

43
 Em 1839, Andrew J. Yates, professor de administração, expôs um plano recomendando que ninguém 

tivesse permissão de ensinar, sem ser diplomado por uma academia onde tivesse estudado Pedagogia, 
e ninguém tivesse permissão de ensinar numa academia, sem diploma de uma universidade. Na 
universidade, ao lado de outros departamentos para conferir graus, haveria um sobre “instrução 
pública”, levando ao grau M.A. (“Master of Arts). (EBY, 1962, p. 506) 
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Inglaterra e dos métodos de Pestalozzi44 no colégio. Procurou suas aplicações e produções e 

pôs em prática o novo método na formação dos professores das escolas públicas de Oswego, 

principalmente, o método pestalozziano45 de ensinar pelas lições de coisas. 

 Em 1805, fundou o Internato de Yverdon, freqüentado por estudantes de todos os 

países da Europa. A construção do currículo enfatizava as atividades dos alunos: “de início 

apresentava objetos simples, até chegar nos mais complexos; partia do conhecido até o 

desconhecido, do concreto para o abstrato, do particular para o geral” (GADOTTI, 1993). As 

atividades mais desenvolvidas eram desenhos, escrita, educação física, modelagem, 

cartografia e excursão ao ar livre. 

 

4.4 PROCESSO DA FORMAÇÃO DO DOCENTE NO BRASIL 

 

 A História educacional brasileira começa com o Brasil Colônia, de 1500 até a Independência 

em 1822. Deste período em diante, inicia-se a fase política do Império, que perdurou até 

1889. No período colonial a educação escolar viveu três momentos distintos: no primeiro, a 

educação brasileira reproduzia o pensamento religioso medieval, oferecido pelos jesuítas. Os 

jesuítas pregavam um ensino verbalista, retórico, livresco, memorístico e repetitivo, que 

estimulava “a competição através de prêmios e castigos.” (GADOTTI, 1993, p.231). 

Comandados por Pe. Manoel da Nóbrega46, os jesuítas que faziam parte da expedição 

iniciaram a instrução e a catequese dos indígenas. Montaram um plano de ensino adaptado ao 

local e ao que ele entendia ser a sua missão. Era dividido por etapas. Na etapa inicial, 

continha o ensino do português, a doutrina cristã e a “escola de ler e escrever”. Passando para 

etapa seguinte, contato com a música instrumental e com o canto orfeônico – ensino 

dedicado à música vocal. Deste ponto em diante, o aluno terminaria os estudos como 

profissional dedicado à agricultura ou seguia as aulas de gramática, dando continuidade aos 

estudos na Europa.  

                                                           
44 Educador Suíço, nasceu em Zurique, participou de movimentos de reforma política e social. Em 
1774 fundou um orfanato onde tentou ensinar rudimentos de agricultura e de comércio, iniciativa que 
fracassou anos depois. (GADOTTI, 1993, p. 97). 
45

 O método Pestalozziano partia do princípio que “a educação geral devia preceder a 
profissional, que os poderes infantis brotavam de dentro e que o desenvolvimento precisava 
ser harmonioso” (GADOTTI, 1993, p. 91). A finalidade da educação concentrava-se mais no 
desenvolvimento psíquico da criança e menos na aquisição do conhecimento. 
46

 Manoel da Nóbrega nasceu na região do Minho, em Portugal, em 1517. Estudou nas universidades 
de Salamanca e Coimbra. Entrou para a Companhia de Jesus em 1544, três anos após ter-se formado. 
Em 1552 saiu da Bahia e veio para São Paulo, onde fundou o Colégio São Paulo na aldeia de 
Piratininga, a futura cidade de São Paulo. Morreu no Rio de Janeiro em 1570. 
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Este método educacional oriundo de contexto alhures ao nosso, infelizmente, são 

procedimentos ainda adotados no sistema educacional vigente. 

A educação era instrumento que divulgava a fé e a ratificação dos valores da Igreja 

Católica. Como os interesses dos portugueses, na verdade, concentrava nas riquezas minerais 

e nos produtos naturais, proibiram qualquer tipo de manifestação cultural, e nem implantação 

de maquinários de reprodução. 

 Várias escolas foram fundadas pelos jesuítas no Brasil. A primeira escola pertencia a 

Capitania Hereditária de São Vicente, fundada pelo Pe. Leonardo Nunes, considerado o 

primeiro professor do Brasil. Os jesuítas viveram no Brasil durante dois séculos, pregando a 

religião Católica, assim como, ensinando a ler, a escrever, a contar. As disciplinas: gramática 

latina, noções de Ciências, História, Geografia e noções dos valores e costumes europeus, 

eram ministradas no ensino primário. Letras Humanas, Filosofia e Ciências constituíam a 

grade curricular do ensino secundário. No ensino superior: Teologia e Ciências Sagradas. “A 

educação brasileira estava atrelada à prática colonizadora dos portugueses que desenvolviam 

uma política de colonização exploradora com objetivos de domínio, inclusive dos índios que, 

catequizados deveriam atender as necessidades da colônia.” (RODRIGUES, 2003, p.25). 

No ano de 1822 o Brasil deixa de ser Colônia de Portugal passando a Nação. Cria-se então a 

Assembléia Constituinte e Legislativa, e em 1823 reabre o Parlamento Brasileiro.   

Na primeira Assembléia Constituinte e Legislativa da Nação Brasil, em 1823, 

manifestou-se a necessidade de elaborar uma legislação especial sobre instrução pública. 

Para alcance do pleito, o Imperador nomeia uma Comissão de Instrução Pública. Apesar das 

manifestações expressas do parlamentares em construir um plano geral para a organização 

dessa instrução, essa legislação não passou de uma intenção frustrada.  

Na tentativa de encontrar soluções na construção de um plano geral para a 

organização da instrução pública, Martim Francisco Ribeiro d’Andrada Machado47 – um dos 

membros dessa Comissão – lança mão do seu tratado, intitulado “Memória” que havia 

proposto para a reforma dos estudos na capitania de São Paulo, em 1816. 

                                                           
47

 Martin Francisco Ribeiro d’Andrada Machado, é Bacharel em Ciências Matemáticas e Naturais. 
Retorna ao Brasil, aproximadamente em 1802, assumindo, paralelamente, as funções de Inspetor Geral 
das Minas de São Paulo e os cargos políticos. Atuou como Secretario do Governo Provisório em São 
Paulo (1821), como Ministro da Fazenda (1822) e como Deputado da Assembléia Constituinte de 
1823. Acusado por conspiração foi exilado para França no ano que exercia a função de deputado, 
retornando ao Brasil após cinco (05) anos de exílio, em que foi eleito Deputado por Minas Gerais 
(1830-1833). Em seguida foi Deputado da Câmara por São Paulo (1836-1842). Nesse ínterim, 
participou ativamente na campanha pela declaração da maioridade de D.Pedro II. Em 1840 assumiu o 
cargo de Ministro da Fazenda. (GADOTTI, 1993). 
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Martim Francisco escreve um Tratado de educação, intitulado de “Memória”, que foi 

considerado por Fávero (1996) como o [...] mais ambicioso e sistematizado programa de 

instrução pública formulado no século XIX [...] (p.40). Apesar de ter escrito “Memória”, em 

1816, somente nos trabalhos da Assembléia Constituinte de 1823, em que se debatia a 

elaboração de um plano de educação, é que seu tratado foi apreciado. 

Apresenta sua “Memória” à Comissão da Instrução Pública, da Assembléia 

Constituinte, que era formada pelo próprio Martim Francisco, juntamente com outros 

membros. “A Memória” é analisada e enviada à Câmara dos Deputados. Por motivos 

políticos é vetada e cassada. 

Credita-se a Moacyr (1936) a primeira publicação da “Memória”. Encontram-se, 

posteriormente, outras publicações como a de Querino (1943), e a divulgação na Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos de 1945. 

Analisando “A Memória”, identifica-se que seu princípio primeiro é o de promover a 

instrução pública, posto que, ela é de responsabilidade do Estado, e mais, observamos como 

Martim Francisco a concebe: 

 

[...] a instrução pública é um dever do soberano para com seus 
vassalos, é uma obrigação contraída no nascimento das sociedades 
políticas entre o governante, e os governados, e que manifestamente 
redunda em proveito de ambos: a instrução pública, igual, e 
geralmente espalhada por todos os membros de qualquer Estado, 
nivela pouco mais ou menos suas faculdades intelectuais; aumenta 
sem prejuízo a superioridade daqueles que, a natureza dotou de uma 
organização mais feliz, aniquila esta dependência real, triste 
monopólio, que as luzes de uma classe exercitarão sobre a cega 
ignorância da totalidade; destrói a desigualdade, que nasce da 
diferença de sentimentos morais; facilita a cada um o gozo dos bens, 
que a sociedade confere; corta pela raiz os males e brandões da 
discórdia, com que a ignorância em diferentes épocas tem abusado o 
mundo, e dos quais estão cheios de páginas   da história; e finalmente 
conspira a promover a prosperidade dos Estados e a torná-los firmes, 
e estáveis pela reunião das forças morais com as físicas. (§1. Cap. I). 
 

Martim organiza e estrutura seu ideal em 12 capítulos com o objetivo de desenvolver 

seu plano que é o de promover “[...] uma instrução comum a todos os povos desta capitania, 

desenvolvendo previamente os princípios que lhe servem de base e as diversas causas, que os 

motivaram. (§3. Cap.I).”. 

Fazendo uma análise sobre sua proposta educacional, podemos dizer que é um tratado 

com pretensões de favorecer dois tipos de instrução, uma geral e outra específica, a qual está 

dividida em três graus, levando os aspectos: idade, desenvolvimento cognitivo e período de 
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instrução. Esses aspectos estão voltados em atender os diversos tipos de serviços que vão 

exercer. Para o primeiro grau de instrução aplicam-se as verdades úteis e necessárias a todos; 

no segundo, estudos elementares relativos às diversas profissões da vida e no terceiro, a 

educação científica para a elite pensante do país. 

A proposta de organização do primeiro grau de instrução deve ser a mais útil e 

necessária ao homem; deve-se estender por toda a Capitania. Propõe como idade mínima 09 

anos para começar os estudos e 12 para sua conclusão. Martim entende que três anos são 

suficientes para que o menino adquira instrução, posto que, nos países quentes o 

desenvolvimento físico é prematuro, e este andando de par com o intelectual, mais cedo se 

desenvolve com maior facilidade. E com isso, num curto espaço de tempo aprende um maior 

número de verdades (§2, Cap.III). 6 V. 6, n.18, dez. 1945. 

No campo político, dedica no seu tratado o último capítulo, que tem como conteúdo 

um conjunto de normas que acabam por definir o perfil do Diretor de Estudos, e tudo leva a 

crer que o criador é a própria criatura. 

 

Não obstante, Martim Francisco reconhece em sua “Memória”, não tem a 

preocupação de esclarecer nominalmente o método que sugere, até porque, seu método 

baseia-se no Método Mútuo Lancasteriano, o qual traz no seu bojo os princípios filosóficos 

dos estudos de Condorcet48. 

                                                           
48 O último dos filósofos iluministas e parlamentar simpatizante da Gironda. Encarregado pelo Comitê 
de Instrução Pública da Assembléia Legislativa, Condorcet apresentou seu plano educacional em abril 
de 1792, justamente no momento em que a França declarava guerra aos reis vizinhos. Na verdade era 
um resumo da publicação que fizera um ano antes, em 1791, denominada de Cinq Mémoires sur l 

'instruction publique, cujo primeiro volume intitulara: Nature et objet de l 'instruction publique. A 
hostilidade pessoal do filósofo à educação dos jesuítas fez com que Condorcet se tornasse ideólogo 
das modernas pedagogias da liberdade. O ensino deveria ser público, gratuito e universal. A Igreja 
seria afastada definitivamente da instrução pública, visto ser encarada pelos iluministas e pelos 
revolucionários de 1789 como uma agência da superstição, fomentadora do fanatismo e do 
obscurantismo.  
    Condorcet pensava em espalhar pela França inteira escolas centrais (que Napoleão mais tarde 
substituiu pelos liceus), que coordenariam as escolas menores, dos distritos. Os professores seriam 
escolhidos por critérios técnicos e formariam um corpo profissional independente, completamente 
afastados do partidarismo. O conteúdo a ser desenvolvido nas escolas, nos moldes propostos pelos 
enciclopedistas, deveria dar maior ênfase nas ciências exatas para tornar o ensino adequado aos 
tempos de ascensão das máquinas e da tecnologia. Se a igualdade natural era impossível de obter-se 
devido à diferença dos talentos, caberia à sociedade pelo menos estabelecer a tão almejada igualdade 
de oportunidades. A liberdade seria sua própria pedagogia. Sem dúvida ocorreria a regeneração do 
indivíduo, mas sem os exageros de uma educação baseada no entusiasmo, que, para Condorcet, seria 
reimplantar o fanatismo por via secular. Tirava-se a Igreja, colocava-se o Estado! 
     Graças ao exercício das faculdades naturais de cada homem e do seu espírito crítico, assim pensava 
ele, o novo cidadão se ergueria das ruínas da velha ordem para construir o mundo futuro, o do 
progresso.  
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O ensino pelo Método Mútuo ou Lancasteriano se apresenta, implicitamente, na 

passagem em que Martim refere-se à utilização de discípulos mais adiantados para auxiliar o 

professor.  

[...] Na escola de cada vila os discípulos serão divididos em classes, e 
bastará que cada uma receba uma lição por dia [...] a totalidade da 
lição será dada pelos professores, suprido, ou atenuado por discípulos 
da última classe em adiantamento, que para este fim ele houve de 
escolher; este método além da vantagem de habilitar os discípulos 
dignamente ocupar para o futuro lugar, que substituem, tem de mais a 
seguinte, e vem a ser que eles todos, não mudando de mestre, 
adquirem com o tempo unidade de instrução, e unidade de caráter. 
Uma só sala decente, subministrada pelo Estado, proporcionada em 
grandeza, e repartida segundo a ordem das classes, é suficiente para 
cada escola; e deste modo o professor, co-adjuvado pelos discípulos 
mais adiantados e de sua escolha, pode manter a ordem em todas, sem 
fazer cargo a estes de cuidados superiores ao seu alcance. (§3, Cap. 
III).  

 

Observa-se que Martim refere-se também a outros elementos constitutivos do Método 

de Lancaster, como a utilização de apenas uma grande sala, a repartição dos alunos em classes 

segundo a ordem de seus conhecimentos, e torna a renovar a utilidade dos auxiliares (ou 

monitores) para o trabalho do professor. 

Outra grande referência ou aproximação com as postulações do método de Lancaster é 

a preocupação que Martim tem em deixar claro o rompimento com um dos procedimentos 

mais polêmicos na esfera educacional: o combate ao castigo físico. Essa postura também é 

considerada como caracterizadora da pedagogia de Lancaster, posto que, seu método institui 

no cenário educacional, uma nova forma de proceder em relação à disciplina escolar. Na 

“Memória” o procedimento quanto aos castigos, como instrumento pedagógico é encontrado 

da seguinte forma: 

[...] banindo deste plano os castigos, baniu-se o antigo sistema 
fradesco, e absurdo, que engelhava a atividade natural dos moços, que 
hebetava seus sentimentos morais, e acabava por plantar na alma de 
um homem livre as sementes da escravidão e da baixeza (§3, 
Cap.VII). 

                                                                                                                                                                                     

Desde então os princípios fixados por ele continuam, de uma forma ou de outra, a balizar o moderno 
ensino público praticamente em todo o mundo.  
    A morte obscura de Condorcet num calabouço jacobino, em 29 de março de 1794, nunca lhe tirou a 
primazia de ter sido o precursor da idéia da emancipação das massas pelo ensino. (GADOTTI, 1993). 
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Tentou-se, pela segunda vez, implantar o plano educacional brasileiro, o qual estaria 

baseado no projeto do Cônego Januário da Cunha Barbosa49. Projeto esse que reuniria todo o 

ensino em quatro graus: o primeiro denominado “Pedagogias”; o segundo, os “Liceus”;           

o terceiro denominado “Ginásios”; por fim o quarto graus, as “Academias”. Quanto a 

organização, as escolas eram divididas em três classes, com duração de um ano cada uma. 

(SAVIANI, 2006). 

 Fazendo um paralelo entre o projeto em questão com a “Memória” de Martim 

Francisco, observamos que trazem no seu bojo movimentos de convergência e divergência, 

merecedores de um olhar mais apurado acerca dessa dicotomia. “Memória” e o projeto do 

Cônego Januário, são estudos convergentes por ser tratarem de plano educacional, cujas bases 

filosóficas de ambas estão ancoradas nos estudos de Condocert. Plano este denominado de 

Cinq Mémoires sur l 'instruction publique, cujo primeiro volume intitulara: Nature et objet de 

l 'instruction publique.  

No tocante as divergências, destacamos o aumento nos graus de ensino e a presença da 

Pedagogia, como responsável pelos conhecimentos elementares necessários a todos, 

independentemente, da sua situação social ou profissional. A Pedagogia nesse espaço 

apresenta-se tímida, sem grandes ambições, comprometimentos e totalmente desarticulada dos 

demais graus. 

Análises como essas, nos processos da História da Educação Brasileira, tornam-se 

significativas aos olhos do pesquisador, por permitirem alusões de outros textos e contexto 

que a História em tempo se apresenta, assim como, por fornecer subsídios suficientes, que nos 

levam compreender dilemas, impasses, obstáculos presentes no processo de ensino-

aprendizagem dos séculos antecedentes, como heranças problemas para o século vigente.  

Acreditamos por esses e outros herdos que ainda temos a sensação do estado de 

inércia, sem grandes ousadias no cotidiano de nossas práticas educativas. Essas estagnações 

nos leva trilhar caminhos tortuosos, desapropriados para implantação de projetos que tem 

como princípios discursos ideologizantes na construção do pensamento pedagógico brasileiro.  

                                                           
49 Nasceu em 10 de julho de 1780. Publicou o periódico (1821) “Revérberio Constitucional 
Fluminense” conjuntamente com Gonçalves Ledo. Três anos depois do exílio na França, retorna ao 
Brasil (1824) e é nomeado oficial da Imperial Ordem do Cruzeiro No mesmo ano é ordenado Cônego 
da Capela Imperial, vindo a falecer em 1848. 
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Com a expulsão dos portugueses, as escolas jesuíticas50 deixaram de existir, passando 

para o comando do Marquês de Pombal51, que implementou uma série de reformas, 

consideradas, para época, idéias modernas, porque defendiam a favor da liberdade individual. 

Tais idéias estavam baseadas no pensamento pedagógico iluminista.52   

 O segundo momento, as conseqüências das reformas realizadas pelo marquês de 

Pombal. Educação eletista, dedicada exclusivamente, para atender as elites das colônias e o 

resto da sociedade, era uma população permeada de analfabetos e letrados. Este tipo de 

sistema educacional perdurou até o final do Império.  

Com a reforma pombalina nasce o ensino público. Ensino mantido pelo Estado e 

voltado para a cidadania. O Estado assume a educação em Portugal e no Brasil, criando as 

classes elementares, em que, eram ministradas aulas de gramática latina, grego e retórica. 

Como subextrato desta responsabilidade, cria-se o primeiro imposto específico para 

educação, chamado “subsídio literário”, insedido, na carne, no vinho, no vinagre e no 

aguardente.  

 

As escolas públicas eram mantidas com a ajuda de taxas sobre a 
carne, o sal, aguardente, o vinagre e também sobre outros objetos sem 
isenção especial. Este sistema vigorava tanto na metrópole como nas 
colônias e não existiu outro até que o Marques de Pombal, pela 
reforma do ensino acadêmico e escolar, em virtude da Carta Régia de 
10 de novembro de 1777, estabeleceu o subsídio literário, 
especialmente destinado à manutenção das escolas primárias. 
(RODRIGUES, 2003, p.25).).  

 

Nesta reforma, o ensino brasileiro passou a ser constituído, “de professores mal 

retribuídos e pouco considerados, não tinham uniformidade no ensino, nem aptidão e aos 

alunos infligiam castigos corporais excessivos e infamantes”. Quanto ao ensino “estava 

fechado em estreito círculo e péssimas eram as escolas porque não eram bons os professores” 

(AZEVEDO, 1960, p. 480-481). 

Como crítica a este sistema educacional, Rui Barbosa nos anos (1849-19230, 

apresenta ao parlamento dois pareceres: um sobre o ensino secundário e ensino superior e o 

                                                           
50 A experiência pedagógica dos jesuítas sintetizou-se num conjunto de normas e estratégias 
denominado Ratio Studionum (Ordem dos Estudos), que visa à formação integral do homem cristão, 
de acordo com a fé, a  cultura daquele tempo.(GHIRALDELLI  JR, 2003) 
51 Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras e,em seguida, transformado em marquês de 
Pombal (1699-1782), Foi primeiro- ministro de D. José I.  
52 O discurso dos pensadores iluministas, conhecidos também, como “enciclopedistas” defendia o 
apego à racionalidade e à luta em favor das liberdades individuais, contra o obscurantismo da Igreja e 
a prepotência dos governadores.  
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outro sobre o ensino primário, em que, prega a liberdade de ensino, a laicidade da escola 

pública e a instrução obrigatória, na época já destacando o nosso atraso educacional, a 

fragmentação do ensino e o descaso pela educação popular. Tal continuísmo conduz-nos 

viver em processos cíclicos, buscando responder as mesmas questões, e que hoje, ainda, nos 

inquietam. Preocupação esta, destacadas no livro de Rodrigues, quando a autora expõem as 

várias direções detectadas no percurso e na trajetória profissional dos educadores, mostrando 

através dos fatos ocorridos na história que conduziram a (des)valorização destes 

profissionais. 

Nas percrustações de Rodrigues (2003, p.23) esta desvalorização, deve-se “as 

influências de vários fatores, entre os quais se inserem as questões de gênero (com a 

predominância do sexo feminino), classe social e raça.” Ressalva. 

   

Tais fatores, no entanto não são considerados como responsáveis 
diretos pela desvalorização do magistérios, mas como fatores sociais 
que expressam os limites impostos às mulheres pelas precárias 
oportunidades de trabalho, vindo a favorecer a concentração do 
gênero feminino na atividade de ensino dada a possibilidade de 
vivenciarem os diversos papéis que a sociedade impõem 
(RODRIGUES, 2003, p. 24). 

 

 Estudos como os de Azevedo (1960), Gadotti (1993), Luckesi (1995), Candau (2001), 

Rodrigues (2003) e outros que aprofundam seus olhares sobre esta temática, em suas análises 

criticam o descaso com a formação do professor, desde o Brasil Colônia até os dias atuais.  

No terceiro momento, criaram-se escolas especializadas para formação de 

professores. Essas escolas surgiram com intuito de amenizar a deficiência nesta formação, 

que até então, tais propostas caminham à mercê dos interesses políticos vigentes. 

 

As Escolas Normais eram escolas públicas, regidas pelo Estado onde 
estavam localizadas. Ta is escolas surgiram no momento político em 
que no Brasil se questionava o Império, defendia-se o individualismo, 
a propriedade e expansão do ensino primário.Nesta época também, a 
formação de professores era dirigida apenas aos homens, às mulheres 
da época, cabiam as atividades do lar. (RODRIGUES, 2003, p.27-
28). 

 
 
 No Brasil, no período 1500 a 1759, a educação esteve entregue aos jesuítas, primeiro 

professores, que além de pregar a doutrina católica, ensinavam os rudimentos da leitura 

escrita, noções de ciência, história, divulgando os costumes e valores europeus. No ensino 

secundário, ofereciam aulas de letras humanas, filosofia e ciências; no superior, teologia e 
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ciência sagrada. A educação estava serviço da colonização portuguesa, objetivando explorar 

e dominar os gentios (RODRIGUES, 2003). 

 Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, a estrutura administrativa do ensino, até então 

vigente, sofreu severa desarticulação, atingindo a uniformidade da ação pedagógica, a 

transição entre os níveis escolares, sendo substituído por disciplinas isoladas, denominadas 

aulas régias, introduzidas pela Reforma Pombalina. Nesse contexto, o leigo é convocado a 

substituir os professores sacerdotes, e o Estado, pela primeira vez assume a responsabilidade 

pela educação. 

 O marco inicial da criação de escolas destinadas a formação de docentes (professores) 

para o exercício de suas funções, acontece como reflexo da institucionalização da instrução 

pública, proveniente das idéias liberais de secularização e extensão do ensino primário a 

todas as camadas da população. A idéia de se criar uma escola normal a cargo do Estado, 

encontra condições favoráveis após a Revolução Francesa, no século XIX, com a 

consolidação dos Estados Nacionais e a implantação dos sistemas públicos de ensino 

(TANURI, 2000). 

 Antes da criação das primeiras instituições destinadas a formar docentes (professores) 

para o exercício do magistério primário, já havia preocupação em selecioná-los, haja vista a 

lei de 15 de outubro de 1827, que determina a criação de escolas de primeiras letras em todas 

as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império, estabelecendo ainda, exames para a 

seleção de mestres e mestras (RODRIGUES, 2003). 

 Em 1820, deu-se a implantação das primeiras escolas de ensino mútuo, não apenas 

para oferecer o ensino das primeiras letras, como também preparar o professor para fazer uso 

do método adotado nas referidas escolas. Tal formação acontecia de modo prático, sem a 

menor fundamentação teórica (BASTOS, 1997). Um Decreto de 1823, cria uma escola de 

primeiras letras pelo método de ensino mútuo, com o objetivo de instruir as corporações 

militares, tendo a Lei de 15 de outubro de 1827 assegurado aos professores que não tivesse 

domínio do referido método, instruir-se nas escolas da capital, em curto prazo, à custas de 

seus salários. 

 Apesar das determinações emanadas da Lei de 1827, pouca ação foi demonstrada pelo 

governo central em relação ao ensino de primeiras letras e o preparo de professores, haja 

vista que as primeiras escolas normais brasileiras foram criadas pela iniciativa das 

províncias, após a reforma constitucional de 1834, que concedeu às assembléias Legislativas 

Provinciais, entre outras atribuições, a de legislar sobre a instrução pública e seus 

estabelecimentos de ensino (TANURI, 2000).  
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Assim, desde as suas origens, as escolas normais brasileiras fizeram parte dos 

sistemas provinciais, sendo implantado o modelo europeu, especificamente, o Francês, o que 

comprova a antiga teoria do transplante das instituições brasileiras. 

Na historiografia verifica-se que as primeiras iniciativas de criação das escolas 

normais, inserem-se no contexto hegemônico conservador, onde o referido grupo para 

consolidar sua supremacia, impõe seu Projeto Político (PP). (VILLELA, 1992). 

A primeira escola normal brasileira situou-se na Província do Rio de Janeiro, criada 

pela Lei nº 19 de 1835, com a finalidade de habilitar pessoas para o magistério da instrução 

primária, e professores em exercício, que não obtiveram instrução nas escolas de ensino 

mútuo, surgindo logo após, as escolas normais da Bahia (1836), Ceará (1846) e de São Paulo 

(1846). O currículo era elementar, contemplando a leitura e a escrita pelo “Método 

Lancaster”; as quatro operações e proporção; a língua nacional; elementos de geografia e 

princípios de moral cristã. A exigência para ingresso limitava-se a ser cidadão brasileiro; ter 

18 anos; boa conduta moral; saber ler e escrever. 

Bastos (1997) salienta que em face da determinação do uso do método de ensino 

mútuo, por lei, as primeiras escolas brasileiras de formação docente, concentraram seus 

esforços no preparo didático e profissional do professor, para uso do referido método, tendo 

duração efêmera, e suas atividades encerradas em 1849, o que deixou a capital de Provícia, 

por dez anos, sem escola normal até 1859, quando pela Lei provincial nº 1127, foi criada 

uma nova instituição, com curso de três anos de duração, que conforme Moacyr (1939),  

apresentava a seguinte estrutura curricular:  

 

1. Primeira cadeira: língua nacional, caligrafia, doutrina cristã e pedagogia. 

2. Segunda cadeira: aritmética, metodologia, álgebra, equação do 2º grau, noções  

    gerais de geometria teórica e prática. 

3. Terceira cadeira: elementos de cosmografia e noções de geografia e história,  

    principalmente, história do Brasil. 

 

 A trajetória das escolas normais foi conflituosa, permeada por avanços e retrocessos, 

tendo duração efêmera. Na visão de Tanuri (2000), as referidas escolas só conseguiram se 

afirmarem a partir de 1870, face a consolidação das idéias liberais de democratização, a 

conseqüente obrigatoriedade da instrução primária e a liberdade de ensino. 

 Nos anos posteriores a criação da primeira escola normal provincial, foi instalada em 

várias províncias, instituição semelhantes com características comuns, ou seja: organização 
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didática simples, contando com um ou dois professores para todas as disciplinas e um curso 

de dois anos, sendo ampliado até o final do império. Seu currículo era elementar, não 

ultrapassando o nível e o conteúdo dos estudos primários, com rudimentar pedagogia que se 

limitava a disciplina Pedagogia ou Método de Ensino, de caráter puramente prescritivo. 

 Diante de tal realidade, não havia uma demanda de procura pela escola normal. Tal 

fato é justificado não só pela deficiência didática, mas, sobretudo, pela falta de interesse da 

população pela profissão docente, devido baixos salários e pouco prestígio. Associa-se 

também, a compreensão da não necessidade de formação específica, para a instrução das 

primeiras letras. Do ponto de vista contextual, tais escolas estavam inseridas numa sociedade 

agrária, dependente do trabalho escravo, não necessitando de maiores exigências ao 

desenvolvimento da educação escolar. Dessa feita, nos primeiros 50 anos do império, “as 

poucas escolas normais do Brasil, pautadas nos moldes de medíocres escolas primárias, não 

foram além de ensaios rudimentares e mal sucedidos.” (TANURI, 2000, p.65). 

 De 1868 e, diante, o Brasil entra numa fase de transformação ideológica, política e 

cultural, com intensa mobilização de idéias, repercutindo no setor educacional. A crença que 

“um país é o que a sua educação o faz ser” (BARROS, 1997, p.23), generalizava-se entre os 

políticos das mais diversas posições ideológicas. 

 Mediante tal realidade, algumas teses começam a ser defendidas como “a 

obrigatoriedade da instrução elementar, a liberdade de ensino em todos os níveis e a 

cooperação do poder central, no âmbito da instrução primária e secundária nas províncias.” 

(TANURI, 2000, p.66). Portanto, é no ideário de popularização do ensino que a escola 

normal passou a ser percebida como necessária a formação de docentes (professores) para 

atender o ideário desejado. 

 No final do império, a escola normal se fazia presente na maioria das províncias. As 

mesmas não se enquadravam ainda no nível do curso secundário, em termos de conteúdo e 

duração dos estudos, porém, o currículo, se apresentava mais ampliado do que o inicialmente 

formado, principalmente, por matérias do ensino primário, assemelhando-se às escolas 

primárias superiores. No tocante a formação pedagógica era limitada a uma ou duas 

disciplinas, pedagogia e ou metodologia, em algumas escolas ofereciam conhecimento da 

legislação e administração educacional. 

 No século passado havia uma bibliografia pedagógica escassa e raras traduções, 

contribuindo para justificar a reduzida formação profissional das escolas normais, desse 

modo, caberia a república empreender um desenvolvimento qualitativo e quantitativo nas 

escolas normais para a sua efetivação e qualificação do magistério primário. 
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 A primeira república não trouxe mudanças profundas para a instrução pública, dando 

continuidade às idéias que foram sendo gestadas durante o Império, sobretudo nas últimas 

décadas. Conforme Tanuri (2002, p.68) o quadro social, político e econômico da Primeira 

República pouco favoreceu a difusão do ensino. “A República democrático-representativa e 

federativa [...] acabou por assumir a forma de um estado oligárquico, subordinado aos 

interesses políticos e econômicos dos grupos dominantes das regiões produtoras e 

exportadoras de café.”. 

 Com o deslocamento do eixo econômico do nordeste para sudeste, o processo de 

desenvolvimento da educação na República foi marcada por grandes diferenças entre os 

Estados, não havendo iniciativa por parte da União em relação a educação popular. A 

Constituição Republica de 1891 não trouxe nenhuma novidade quanto às competências para 

legislar sobre o ensino normal, mantendo a descentralização do Adendo Constitucional de 

1834. A instrução primária, a profissional e o ensino normal, permaneceu sob a 

responsabilidade dos estados e dos municípios, enquanto que à União competia legislar sobre 

o ensino superior na capital da República, criar instituições de ensino superior e secundário 

nos Estados e no Distrito Federal. 

As escolas normais criadas no Brasil como as criadas em outras instâncias do mundo 

objetivavam preparar professores do ensino primário. Em condições de emergência frente à 

reforma pombalina. Tais escolas tinham a missão de preparar pessoas em caráter de urgência, 

na substituição do ensino, o qual era regido inicialmente pelos jesuítas, depois pelos 

professores leigos. Segundo a análise de Rodrigues (2003) talvez, por este processo de 

organização inicial da criação das escolas normais, assim como, o caráter emergencial de 

permuta padres por professores, emerge o esteriótipo do professor como missionário da 

educação. 

No município de Niterói, Rio de Janeiro, em 1833, foi criada a primeira Escola 

Normal. Em seguida, em 1836 na Bahia. Dez anos depois (1846), nos Estados do Ceará e 

São Paulo. Tais escolas foram alvo de muitas criticas por parte dos governos da época, mas, 

com as reformas realizadas por Lourenço Filho, em 1931, e, mais adiante com as de 

Fernando de Azevedo (1933), foram beneficiadas. Respaldadas pela Lei 1884, Júlio Preste 

(1927) “abriu mão do monopólio oficial destas escolas e permitiu a criação das Escolas 

Normais Livres.” (RODRIGUES, 2003, p.28). 

A Lei Orgânica de Ensino Normal, Dec. Lei nº 8.530, de 1946, decreta a interação do 

Ensino Normal com o Ensino Primário. “A Lei estabelece a duração dos cursos de Formação, 

fixando inclusive um currículo mínimo, cria as Escolas Normais Rurais e institui a validade 
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nacional dos diplomas. Além disto, “percebe-se também nesta Lei, presente nos dispositivos 

legais e nas legislações específicas dos Estados da Federação, a recomendação de que 

tutelem o Ensino Normal”. (RODRIGUES, 2000, p.22). 

Na Paraíba, o Instituto de Educação da Paraíba (IEP), foi transformado em Escola 

Normal da Paraíba, outorgado por lei provincial nº 30, em 30 de junho de 1884, mas, sua 

inauguração ocorreu em 07 de Abril de 1885, pelo presidente da província D. Antônio 

Sabino Monte.  

Inicialmente ingressava na escola alunos(as) que objetivavam desenvolver suas 

atividades profissionais como professores do ensino primário. No mesmo ano inaugural 

destinou-se, somente, formar professores do sexo feminino. Mais tarde, foi incorporada ao 

Lyceu Paraibano – escola destinada ao ensino de jovens e oferecia o curso ginasial, admissão 

ao ginásio, clássico e mais tarde curso científico. 

No governo republicano brasileiro o Eng.º Militar Álvaro Machado assume a 

presidência do Estado da Paraíba e institui algumas medidas direcionadas à educação 

paraibana, entre essas, a transformação do Externato Normal para Escola Normal.  

No tocante ao currículo, introduziu as disciplinas: Português, Matemática Elementar, 

Geografia, História, Elementos de Ciências Físicas e Naturais, Pedagogia, Religião, 

Desenho, Música, Ginástica e Trabalho de Agulha. 

Reeleito em 1904, Presidente da Paraíba, Dr. Álvaro Machado recomenda o aceite da 

clientela masculina para a Escola Normal, ou seja, IEP53, estabelecida pelo decreto 251 de 

14/01/1905. 

                                                           
53

 Atualmente o Instituto Paraibano de Educação (IEP) está hierarquicamente subordinado ao CEPES, 
projeto criado pela Secretaria de Educação do Estado nos anos 1996. Desenvolvendo atividades de 
seminários noturnos sobre os Temas Transversais; Discussões preliminares sobre as Escolas Normais 
Superiores. 
   A estrutura organizacional do IEP conta hoje com os serviços de Supervisão, oficina pedagógica, 
sala de vídeo, serviço médico-odontológico, grêmio, biblioteca, além da coordenação de estágio e 
setor administrativo. O referido Instituto oferece os cursos da pré-escola à 3ª série do 2º grau 
profissionalizante, nos turnos da manhã e da tarde. 
   A grade curricular do Curso de Magistério é composta das disciplinas: Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira com 150h/a e uma Língua Estrangeira Moderna com 60h/a; Estudos Sociais: 
História 60h/a, Geografia 60h/a e OSPB com 30h/a, Ciências, Matemática 60h/a, Ciências Físicas e 
Biológicas: Física 60h/a, Química 60h/a, Biologia e Programas de Saúde 60h/a, E.M.C, Ensino 
Religioso 60h/a, Educação Artística 60h/a e Educação Física, perfazendo um total de 270h. Além do 
Núcleo Comum, registra-se um Núcleo de Formação Especial, constituído das disciplinas 
consideradas instrucionais, como: Educação Artística 60h/a, Comunicação e Expressão 210h/a, 
Integração Social 180h/a, Matemática 210h/a, Ciências 150h/a. Algumas disciplinas são chamadas 
específicas: Fundamentos da Educação 180h/a, Estrutura e Funcionamento do Ensino do 1º Grau 
60h/a, Didática Geral 60h/a, Didática da Língua Portuguesa 150h/a, Didática da Matemática 120h/a, 
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 A partir da Primeira Guerra, com o movimento nacionalista, deu-se a discussão no 

sentido de centralizar todo o sistema de formação de docente (professor) ou criação de 

escolas normais modelo nos Estados. Na Conferência Internacional de Ensino Primário, 

convocada pelo Governo federal em 1921, em diversos projetos do Congresso Nacional e nas 

Conferências Nacionais de Educação, promovidas pela Associação Brasileira de Educação 

(ABE), no final dos anos 20, foi defendido teses relativas a organização e uniformização do 

ensino normal no país. 

 Na Primeira República, a ação normativa ou financiadora do governo federal na 

esfera do ensino normal e primário não chegou a se efetivas, o que levou os Estados a 

organizarem seus sistemas, conforme idéias de seus reformadores. Dessa feita, 

principalmente nos Estados mais progressistas. Por exemplo: São Paulo deu um avanço 

qualitativo e quantitativo das escolas de formação de professores, consolidando uma 

estrutura que perdurou por mais de trinta anos da República e servindo de parâmetro para 

outros estados como: Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina, Sergipe, Alagoas, Ceará, 

Goiás entre outros. (FLEURY, 1946 apud TANURI, 2000). 

 Nessa fase, a educação é influenciada pelas filosofias científicas, sobretudo no papel 

disciplinar e metodológico atribuído às ciências e na sua importância nos currículos. Deu-se 

também, os primeiros ensaios de renovação pedagógica no ensino público, através da 

valorização da observação, da experiência sensorial da educação dos sentidos, do Método 

Pestalozzi. Desse modo, a reforma paulista empreendida por Caetano de Campos aumentou a 

parte propedêutica da escola normal, contemplando as suas escolas-modelo anexas, e a 

prática de ensino que os alunos, quer dizer, os futuros professores, deveriam realizar. 

 Com a Lei nº 88 de 1892, empreenderam-se a reforma da Escola Normal, que foi 

modificada logo em seguida pela Lei nº 169 de 1893, incorporando as idéias das elites 

republicanas paulistas, no que diz respeito a instrução pública, destacando-se a criação de um 

curso superior, anexo à Escola Normal, para a formação de professores das escolas normais e 

                                                                                                                                                                                     

Didática das Ciências 120h/a, Didática dos Estudos Sociais 120h/a, perfazendo um total de 1620h/a. 
(RODRIGUES, 2000). 
    Os grupos de estágios prático-supervisionados organizam-se durante a vigência do curso (3 anos), 
assim distribuídos: 

• Grupos de observação (alunos da 1ª série) 
• Grupos de participação (alunos da 2ª série) 
• Regência (grupos de alunos da 3ª série) 

O estágio tem carga horária de 160h/a, totalizando na finalização do curso o cumprimento de 
1780h/a. (RODRIGUES, 2000). 
 



117 

 

ginásio, apresentando alterações significativas, apesar de que uma única cadeira permaneceu 

responsável pela formação pedagógica do professor (Pedagogia e Direção de Escolas), 

alongando o curso para quatro anos, enfatizando as matérias científicas, valorizando a cultura 

enciclopédica. (MONARCHA, 1999). 

 A Escola Normal Superior, apesar de figurar na legislação até 1920, não foi 

implantada, como também, os cursos complementares não conseguiram o objetivo de 

integralizar o primário, e sim, preparar professores. Tal fato contribuiu para a expansão do 

sistema de formação de docentes e conseqüente demanda de pessoal habilitado para o ensino 

primário. 

 Com o passar dos anos, em 1911, deu-se a transformação das escolas complementares 

em escolas normais primárias e as de padrão mais elevado em “normais secundárias”. Em 

1920, apesar de o dualismo haver-se espalhado por outras unidades da federação, São Paulo, 

fazia a unificação de todas as escolas normais, pelo padrão das mais elevadas, e assim 

permanecendo mesmo após a criação da Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946, que 

estabeleceu os dois níveis diferentes de escolas de formação o que somente foi obtido nos 

demais Estados com a aprovação da Lei nº 5.692/71. Vale salientar que no Distrito Federal, 

em 1917, com a reforma realizada por Afrânio Peixoto, o curso da escola normal foi 

separado em dois ciclos: um preparatório e outro profissional. 

 No início da República, apesar das tentativas para implantação de um ensino primário 

de oito anos, dividido em dois ciclos: elementar e complementar ou superior, baseado em 

modelos europeus, só a partir da segunda década do referido século, foi que os Estados da 

federação emplementaram cursos complementares em continuação ao primário. “O curso 

complementar, espécie de primário superior, propedêutico à escola normal, de duração, 

conteúdo e regime de ensino anterior ao secundário, e este último, de caráter elitizante, 

objeto de procura dos que se destinavam ao ensino superior.” (TANURI, 2000, p.70). 

 Após a primeira guerra mundial cresce no âmbito internacional e nacional, o 

entusiasmo pela problemática educacional. Os países necessitavam recuperar as perdas 

humanas e materiais, consequentemente, a escola era o instrumento que preparava a 

população para enfrentar as novas necessidades do novo contexto. Os princípios do 

movimento escolanovista54, penetram nas reformas estaduais do ensino primário e normal, 

provocando uma revisão crítica no modelo de escola normal existente. 

                                                           
54 O movimento da Escola Nova insinuou-se no século XIX, e apenas no século XX eclodiu de 
maneira ruidosa, não como uma revolução ou batalha de campo cujo campo de ação se define, mas 
como reflexo da popularização de pensamentos novos que questionavam a escola convencional e que 
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As críticas já antigas sobre o reduzido caráter profissional das escolas 
normais e a predominância dos estudos de cultura geral em seu 
currículo ganhavam maior ênfase, num momento, em que a ‘nova’ 
orientação de ensino requeria conhecimentos sobre o 
desenvolvimento e a natureza e os amplos fins do processo 
educativos. (TANURI, 2000, p.70). 

 
 
 Fruto de tal entusiasmo ganha força a idéia de desdobramento dos estudos 

propedêuticos e profissionais, em dois cursos distintos, dando-se avanços como a criação ou 

ampliação dos estudos complementares, preparatórios ao normal, e em alguns Estados, a 

divisão do curso normal em dois ciclos: um geral ou propedêutico e outro especial ou 

profissional, mesmo que nem sempre completamente diferenciados. A formação técnico-

profissional fica evidenciada no tocante a disciplina Metodologia do Ensino, distribuída pelas 

várias especialidades: metodologia da leitura e da escrita, do vernáculo, da aritmética, do 

ensino intuitivo, das ciências naturais, do desenho, da geografia, da música, dos exercícios 

físicos, dos trabalhos manuais. (WACHOWICZ, 1984). 

 Na maior parte dos estados brasileiros, a diferenciação de cursos, ratificou a 

dualidade de escolas de formação, contribuindo por um lado para a expansão de escolas 

normais de nível menos elevado, compatível com as peculiaridades regionais, e, por outro, 

sua consolidação como responsável pela formação do docente do ensino primário, 

colaborando também para tal expansão, a introdução de escolas normais de iniciativa privada 

e municipal, devendo ressaltar que as escolas normais particulares existiram desde o Império, 

denominadas de escolas livres. 

 Em torno do final dos anos vinte, as escolas normais haviam conseguido ampliar a 

duração e o nível de seus estudos, possibilitando articulação com o curso secundário, 

ampliando a formação profissional, com a introdução de disciplinas, princípios e práticas 

inspirados no escolanovismo, e a atenção dada às escolas-modelo ou de aplicação anexas. A 

pedagogia que fundamentava as referidas escolas era embasada na psicologia experimental, 

livres da psicofísica e das aferições cefalométricas. (MONARCHA, 1999). 

 As palavras-chave da época eram: escola nova, ensino ativo, métodos analíticos, 

testes e medidas. A literatura pedagógica, que até aquele momento era voltada 

especificamente para uma abordagem ampla dos problemas educacionais com perspectiva 

                                                                                                                                                                                     

se mostravam em obras e em ações de Pestalozzi (1746-1827), John Dewey (1859-1952), Rudolf 
Steiner (1861-1925), Maria Montessori (1870-1952), Jean Piaget (1896-1980), Antón Semiónovich 
Makarenko (1870-1952), Ovide Decroli (1871-1932), Paulo Freire (1921-1997) e muitos outros. 
(ANTUNES, 2009, p.18) 
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social e política, passa a abordá-los numa ótica técnica, “científica”, contemplando desde 

questões teóricas e práticas do âmbito intra-escolar, até abordagens pedagógicas mais 

amplas, da perspectiva da escola renovada. (NAGLE, 1974). 

 A redução dos problemas educacionais a uma abordagem exclusivamente técnica tem 

sido responsável por uma visão ingênua e tecnicista da educação, fora de seu contexto 

histórico-social, resultando na ênfase aos conteúdos pedagógicos, de caráter “científico” da 

educação e na suposta “neutralidade” dos procedimentos didáticos. (SAVIANI, 1985). 

 Ao final da primeira República a escola normal apresentava um curso hibrido, com 

um exíguo currículo profissional, um ensino de humanidades e ciências quantitativamente 

mais significativo, o que fazia das referidas escolas uma espécie de “ginásios mal 

aparelhados”. Consequentemente, a formação do professor acontecia de modo deficitário, 

sem profundidade pedagógica. Em 1930, com o governo de Getúlio Vargas, surge no Brasil 

uma nova ordem política e econômica, denominada modelo econômico de substituição de 

importações, com base na expansão industrial nacional. Tal modelo diversificou a produção, 

relativizou o poder econômico dos cafeicultores, e principalmente fortaleceu uma emergente 

burguesia urbano-industrial, que passou a pressionar e reivindicar ações voltadas para o bem-

estar social e a educação. (FREITAG, 1979). Depois de 1930, a escola normal transformou-

se numa instituição estritamente profissional, retirando de seu currículo o conteúdo 

propedêutico e exigindo como requisito para ingresso o secundário fundamental, ocasionada 

pelo movimento de renovação iniciado na década anterior. 

 As idéias da escola renovada se difundiram pela atuação dos profissionais da 

educação, através de publicações, conferências, cursos, debates e inquéritos, contribuindo 

para a formação de uma nova consciência educacional, relativa ao papel do Estado na 

educação, à necessidade de expansão da escola pública, ao direto de todos à educação, a 

racionalização da administração escolas, à necessidade de implantar uma política nacional de 

educação. 

 O movimento da escola nova encaminhava discussão na revisão dos padrões 

tradicionais de ensino, questionando os programas rígidos, sugerindo flexibilidade e 

adaptabilidade ao desenvolvimento e individualidade das crianças, a educação como 

resultado das experiências e atividades dos alunos, sob o acompanhamento de professor e o 

ensino ativo em oposição ao “verbalismo” da escola tradicional. (TANURI, 2000). 

 Tais medidas provocaram importantes mudanças no interior da escola normal, pois a 

formação d professor deveria ser repensada para atender as novas necessidades em discussão, 

destacando-se a reforma das escolas do Distrito Federal, empreendida por Anísio Teixeira, 
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através do Decreto 3.810 de 1932, cujo teor era oferecer ao mesmo tempo, escolas de cultura 

geral e de cultura profissional, fato não concretizado. Ao esclarecer sua posição Anísio 

afirma que: “se a escola normal for realmente uma instituição de preparo profissional do 

mestre, todos os seus cursos deverão possuir o caráter específico que lhes determinará a 

profissão do magistério”. (VIDAL, 1995, p.65). 

 Assim, o antigo ciclo preparatório da escola normal é ampliado e equiparado ao 

ensino secundário federal (curso fundamental de cinco anos), já o curso profissional, 

totalmente reformado, formou a Escola de Professores, transformando a Escola Normal do 

Distrito Federal em Instituição de Educação. A Escola de Professores oferecia também, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e extraordinários. (VIDAL, 1995). 

 A Escola de Professores, em 1935, foi agrupada à |Universidade do Distrito Federal 

(UDF), com a denominação de Faculdade de Educação, que concedia a “licença magistral”. 

Com a extinção da UDF e a incorporação de seus cursos à Universidade do Brasil, a Escola 

retorna ao Instituto de Educação. 

 Em São Paulo, com a reforma de Fernando de Azevedo, pelo Decreto nº 5.884, de 

1933, aconteceu movimento similar. O curso normal, de quatro anos, que era precedido por 

três, foi formado por um curso de formação profissional de duas séries, exigindo para 

ingresso a integralização do curso secundário fundamental. Em 1934, a exemplo do Distrito 

Federal, o Instituto de Educação de São Paulo, pela sua Escola de Professores, foi anexado à 

Universidade de São Paulo (USP), ficando com a responsabilidade de oferecer formação 

pedagógica aos alunos das diversas seções da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que 

desejasse licença para o magistério. Em 1938, com a criação de Secção de Educação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ocorreu a desvinculação e a transferência 

dos catedráticos do Instituto para a nova secção. (ANTUNHA, 1974). 

 O currículo do curso de formação de professor primário tinha como base prioritária as 

seguintes disciplinas pedagógicas: 

 

Educação (1ª seção): psicologia, pedagogia, prática de ensino, 
história da educação; Biologia Aplicada à Educação. (2ª edição): 
fisiologia e higiene da criança, estudo do crescimento da criança, 
higiene da escola; sociologia. (3ª seção): fundamentos da: sociologia, 
sociologia educacional, investigações sociais em nosso meio. 
(TANURI, 2000, p.73-74). 

 
 
 Contribuindo para uma formação mais consistente em relação aos conteúdos 

pedagógicos necessários a formação do professor. O referido modelo foi adotado em vários 
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estados, fornecendo o direcionamento da organização dos cursos de formação de professores 

até a Lei 5.692/71, a preocupação prioritária do currículo da escola normal  

 

deslocava-se dos ‘conteúdos’ a serem ensinados – o que caracterizou 
os primórdios da instituição – para os métodos e processos de ensino, 
valorizando-se as chamadas ‘ciências da educação’, especialmente as 
contribuições da Psicologia e da Biologia.” (VIDAL, 1995 apud 
TANURI, 2000, p.74). 

 
 
 A proporção que a educação passou a ser vista como área técnica, surgiram novas 

funções educativas e consequentemente a diversificação de cursos para atender as novas 

demandas, como cursos de aperfeiçoamento do magistério e de formação de administração 

escolar. Em 1938, com o surgimento do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 

ofereceu-se qualificação de pessoal para a administração escolar, com cursos para diretores e 

inspetores comissionados pelo Estado. 

 Em 1939, pelo Decreto nº 1.190, de 1939, surgiu o curso de Pedagogia, criado na 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, com o objetivo de formar 

bacharéis, para a função de técnicos em educação, e licenciados para o exercício da docência 

nos cursos normais, iniciando um tipo de licenciatura denominada “3 + 1”, ou seja, três anos 

voltados às disciplinas denominadas “fundamentos da educação” e um ano direcionado para 

a formação do licenciado ou seja, o curso de didática. (SILVA, 1999). 

 Na década de 1930 e 1940, gestou-se um movimento denominado ruralista, 

objetivando ajustar os currículos da escola primária e normal às peculiaridades do meio, 

utilizando a escola para reforçar os valores rurais, criando consciência agrícola, e 

consequentemente, fixar o homem no campo.  

Desta feita, defendeu-se a criação de “escolas normais rurais” para preparar 

professores especializados para atuarem na referida realidade. Em 1934, criava-se a primeira 

escola normal rural em Juazeiro do Norte, Ceará, servindo de modelo para outros estados 

como: Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul. Tais escolas 

permaneceram na Lei Orgânica do Ensino Normal. (Decreto-Lei nº 8.530, 1946). 

 A I Conferência Nacional de Educação, realizada em 1941, por iniciativa do governo 

federal, demonstrou preocupação com a ausência de normas que assegurassem uma base 

comum aos sistemas estaduais de formação de professores.  

A Lei Orgânica do Ensino Nacional de 1943 manteve o padrão de ensino normal já 

adotado nos estados, sendo dividido em dois ciclos: o primeiro compreendia o curso de 
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formação de “regentes” do ensino primário, em quatro anos, funcionando em Escolas 

Normais Regionais; o curso de segundo ciclo, em dois anos, formaria o professor primário, 

sendo ministrado nas Escolas Normais e nos Institutos de Educação. Além dos cursos 

mencionados, os Institutos de Educação deveriam ministrar os cursos de especialização de 

professores para escola secundária articula-se com todas as modalidades de escolas de 

segundo ciclo, inclusive a normal.  

Em relação ao segundo ciclo, apenas o secundário, possibilitava o acesso em qualquer 

dos cursos superiores; no ramo profissionalizante, os segundo ciclos, só se articulavam com 

cursos superiores relacionados diretamente a eles. Por exemplo: no caso específico do curso 

normal, somente era permitido articulação com alguns cursos das Faculdades de Filosofias. 

(MELLO, 1985). 

Nos anos 50, sob a euforia desenvolvimentista, percebem-se as tentativas de 

“modernização” do ensino em todos os níveis, inclusive no tocante a formação de 

professores, merecendo ressalva ao Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino 

Elementar (PABAE), de 1957 a 1965, fruto do acordo MEC/INEP/USAID, cujo objetivo 

principal era instuir professores das escolas normais, no âmbito das metodologias de ensino, 

com base na psicologia. (RODRIGUES, 2003). 

 A Lei nº 1.076, de 1950 e a Lei nº 1.821, de 1953, denominadas “Leis de 

Equivalência”, atendendo as pressões no sentido de democratizar os sistemas, determinavam 

a equivalência entre todas as modalidades de curso de nível médio, inclusive o normal, 

embora exigisse a prestação de exames de complementação do ensino secundário. Vale 

salientar que somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), viria 

a equivalência completa. (TEIXEIRA, 1996). 

 Poucos meses depois da aprovação da Lei Orgânica do Ensino Normal, a Constituição 

de 1946 retomava a orientação descentralista e liberal da carta de 1934, atribuindo aos 

Estados e ao Distrito Federal competência para organizar os seus respectivos sistemas de 

ensino, em consonância com as diretrizes e bases emanadas da União. Dessa feita, a grande 

maioria dos estados reorganizou suas escolas normais, consolidando-se no país um padrão 

semelhante de formação, uma vez que ainda, diversificado em dois níveis de escola. Exceção 

a regra, os Estados de São Paulo e Bahia, não seguiram a orientação federal. Em relação a 

dualidade de instituições formadoras foi mantido pela maioria dos Estados, exceto Alagoas, 

São Paulo, Sergipe, Amazonas e o Distrito Federal. (BRASIL, 1951 apud TANURI, 2000). 

 Com a reforma de Goiana de 1959, deu-se uma iniciativa original e pioneira, ao se 

criar ao lado dos cursos normais primários e secundários, um curso normal superior no 
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Instituto de Educação da capital do estado, com duas séries, para formar professores 

primários. O referido curso teve duração efêmera, funcionando apenas por dois anos, com 

currículo quase o mesmo dos cursos de Pedagogia da época, pois a lei foi considerada 

inconstitucional, sob o argumento de que competia formação de professores em nível 

superior às faculdades de Filosofia. (BRZEZINSKI, 1987). 

 Apoiando-se no Censo Escolar de 1964, verifica-se que dos 289.865 professores 

primários em sala de aula, apenas 161.996, ou seja 56% tinham realizado curso de formação 

profissional. Dos 44% de professores leigos, 71,60% tinham apenas curso primário 

(completo ou incompleto); 13,70% ginasial (completo ou incompleto), 14,60%, curso 

colegial (completo ou incompleto). (BRASIL, 1967). Tal realidade demonstra que a 

problemática não pode ser tratada de forma homogênea em termos nacionais, pois os estados 

apresentavam níveis diferentes de necessidades. 

 Considerando o crescimento das escolas normais, principalmente, nos estados que 

conseguiram maior avanço, como é o caso de São Paulo, muitas críticas são postas, dentre as 

quais se destacam o despreparo da demanda, proveniente de quaisquer dos cursos técnicos ou 

secundário de primeiro ciclo, pouco exigência relativa a avaliação do aproveitamento e a 

promoção desarticulada entre as “cadeiras”; maleabilidade na concessão de equiparação e 

falta de controle da rede privada; a utilização pelos cursos normais noturnos, do mesmo 

modelo pedagógico diurnos; o desvirtuamento dos objetivos profissionais das escolas 

normais, em decorrência da equivalência dos cursos médios. (MASCARO, 1956 apud 

TANURI, 2000).  

 O centro piloto de tal experiência ficou instalado em Belo Horizonte, oferecendo 

cursos para professores da rede oficial de todo o país. A preocupação naquela ocasião era 

resolver os problemas do ensino primário no âmbito das questões técnicas e metodológicas, 

gerando assim, embrião da perspectiva tecnicista que se instalou no Brasil nos anos 60 e 70. 

 Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 

nº 4.024 de 1961, o ensino normal permanece praticamente como estava anteriormente 

estruturado, inovando apenas quanto a equivalência de todas as modalidades de ensino 

médio, bem como a descentralização administrativa e a flexibilidade curricular, abrindo 

espaço para a diversidade curricular das escolas normais (RODRIGUES, 2003), favorecendo 

a re-elaboração do currículo com base nas necessidades locais. 

 No tocante ao aumento dos anos de estudo e a elevação do nível de formação, 

começaram a surgir iniciativas nessa direção, como o Parecer do Conselho Federal de 

Educação (CFE), nº 251, de 1962, que servem de referência para os primeiros ensaios de 
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formação superior do professor primário. Ressalta-se também, o Parecer nº 252, de 1969, do 

CFE, que modifica o currículo mínimo, garantindo a possibilidade aos graduados em 

Pedagogia, de exercício no magistério primário. Tal fato provocou a discussão em torno da 

remodelação curricular dos cursos de Pedagogia, ocorrido nos anos 80 e 90, com objetivo de 

ajustá-lo a nova necessidade, preparar o professor para atuar nos anos iniciais da escola do 1º 

grau. 

 Tendo em vista o que dispunha a LDB, a cerca do núcleo comum do currículo 

obrigatório a todos os cursos médios, foram introduzidos novamente no curso normal, 

disciplinas de formação geral. Além do mais, com a atribuição dos Conselhos Estaduais de 

fixar disciplinas complementares e optativas, dar-se um aumento de disciplinas de formação 

técnico-pedagógica nos currículos das escolas normais. Havendo uma diversidade quanto às 

metodologias e práticas de ensino, além do acréscimo de algumas disciplinas novas, como: 

administração escolar e organização escolar.  

Assim, além dos “Fundamentos da Educação” – psicologia, biologia, sociologia, 

história e filosofia da educação – acrescia a didática e a prática de ensino, numa visão 

dicotomizada. Permanecia também, certo distanciamento das questões relativas à realidade 

social e educacional, pois o currículo não oferecia disciplinas que contemplasse tais questões 

e do tratamento, universal, “neutro” dos demais componentes. (SÃO PAULO 1977 apud 

TANURI, 2000). 

 Após o Golpe Militar (1964), tentou-se tornar a escola “eficiente e produtiva”, ou 

seja, torná-la operacional com vistas a preparação para o trabalho, para o desenvolvimento 

econômico do país, para a segurança nacional. (GERMANO, 1994). 

 A literatura educacional, os conteúdos curriculares e o treinamento de professores, 

passaram a enfatizar os aspectos internos da escola, “os meios” destinados a “modernizar” a 

prática docente, a “operacionalização” dos objetivos instrucionais e comportamentais, os 

métodos e técnicas de avaliação e novas técnicas de ensino, sobretudo os recursos 

audiovisuais. 

 Segundo Silva (1999), a base técnica que sustentou as produções pedagógicas da 

época, respalda-se na Teoria do Capital Humano. Nesse âmbito tecnicista, a ênfase é dada a 

divisão do trabalho pedagógico, aparecendo os serviços de Supervisão, que são inseridos nos 

cursos de Pedagogia pelo Parecer nº 252, de 1969, regulamentando a formação dos 

especialistas. 
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4.5 PONTUAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS FORMATIVOS NA FORMAÇÃO 
DOCENTE 

 

Conforme Pinheiro (1967; 1969), no campo da escola normal, as preocupações 

voltavam-se por um lado, para a perda das características profissionais das referidas escolas e 

pelo desperdício de recursos, ou seja, o desinteresse de seus egressos pelo exercício do 

magistério. 

Por outro lado, o professor da escola normal, pela ausência das metodologias e da 

prática do ensino primário, nos currículos do Curso de Pedagogia, encontrava-se 

despreparado para a docência. Situação que perdurou até 1969, assim, as mudanças oriundas 

da legislação do regime militar, a deteriorização das condições de trabalho e a má 

remuneração dos professores, desgastaram ainda mais o curso normal, lócus da formação do 

professor das séries iniciais. 

 Com a aprovação da Lei nº 5.540 de 1968, que trata da reforma universitária, o Curso 

de Pedagogia passou por modificações, criou-se as habilitações técnicas para formar 

especialistas, o professor do curso normal, com também o professor primário em nível 

superior, pelo estudo da metodologia e prática de ensino elementar. 

 Em 1971, com aprovação da Lei nº 5.692, estabelecendo diretrizes e bases para o 

ensino de primeiro e segundo graus, a escola normal é transformada numa das habilitações 

do ensino profissionalizante de segundo grau, encerrando definitivamente a 

profissionalização antes ministrada na escola de nível ginasial.  

Dessa forma a escola normal perde status de “escola” e mesmo de “curso”, inserindo-

se nas diversas habilitações profissionais do ensino de segundo grau, recebendo a 

denominação de Habilitações Específicas para o Magistério (HEM). Com isso os Institutos 

de Educação desaparecem e a formação de especialistas e professora para o curso normal é 

de competência exclusiva do Curso de Pedagogia. 

 Pela primeira vez, na História da Formação de Docentes (Professores), percebe-se 

uma proposta flexível e progressiva, a qual pode ser vista em vários artigos da Lei. Por 

exemplo: no artigo 29,    

 
A formação de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º 
graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, 
ajustando-se às diferenças culturais de cada região do país e com 
orientação que atenda aos objetivos específicos de cada grau, as 
características das disciplinas, áreas de estudo e às fases de 
desenvolvimento dos educandos. 
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 Fica determinada a formação mínima para o exercício do magistério em cada grau de 

ensino: 

• No 1º grau: da 1ª a 4ª séries, habilitação específica de 2º grau, realizada no 
mínimo em três séries. 
 

• No ensino de 1º grau: de 1ª a 8ª série, habilitação específica de grau superior, 
representada pela licenciatura de curta duração. 

 
• Em todo o ensino de 1º e 2º graus: habilitação de nível superior, 

correspondente à licenciatura plena. 
 

No artigo 30, percebe-se que os habilitados em segundo grau, com estudos adicionais 

de um ano, realizado em instituições de ensino superior, poderiam exercer o magistério até a 

6ª série do segundo grau. Em caráter suplementar, e a título precário, admitem-se outras 

possibilidades para se atender às necessidades de professores legalmente habilitados. Apesar 

das questões postas, Gatti (1997, p.10), salienta que “pouco disso se concretizou e muito se 

burocratizou pelas normalizações subseqüentes, quer em nível federal, quer em nível 

estadual.”. Depreende-se, portanto, como sempre acontece na História da Educação 

brasileira, que a burocracia tem prevalecido, prejudicando a execução das determinações 

legais. 

O currículo da HEM compunham-se de um núcleo de formação geral, obrigatório em 

âmbito nacional, compreendendo as disciplinas da área de Comunicação e Expressão, 

Estudos Sociais e Ciências, e uma parte de formação especial, que conforme o Parecer do 

Conselho Federal de Educação nº 349, de 1972, se comporia dos fundamentos da educação, 

ou seja: aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos históricos e filosóficos da educação; 

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau; Didática e Prática de Ensino. 

Das disciplinas oferecidas, apenas Estrutura e Funcionamento de Ensino de 1º Grau, 

possibilitava o conhecimento de questões específicas do referido ensino, as demais matérias, 

praticamente, em termos de conteúdo não apresentavam alterações, refletindo a política 

educacional da época que visava fracionar o curso em habilitações específicas, com três ou 

quatro séries, por exemplo: a habilitação parta o magistério em escolas maternais e jardins de 

infância; em 1ª e 2ª séries; em 3ª e 4ª séries; em5ª e 6ª séries, entre outras, com conteúdos 

correspondentes a cada série. 

 O processo de fragmentação reflete a tendência tecnicista, que provocou a 

diversificação das disciplinas, como por exemplo: Psicologia da Criança, Psicologia do 
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Desenvolvimento do Pré-Escolar, Problemas de Aprendizagem, deixando a margem questões 

vitais sobre a realidade da escola de 1º grau. Outra questão fundamental é que o verdadeiro 

ingresso na HEM, só acontecia a partir da 2ª série, dando-se a redução da carga horária das 

disciplinas pedagógicas, esvaziando assim, a habilitação em termos de conteúdo pedagógico 

consistente. (MELLO; BRITTO; MAIA, 1983). 

 Dentre as críticas relativas a questão, a grande maioria apontava para o 

“esvaziamento”, a “desmontagem”, a “desestruturação”, a “perda de identidade” ou a 

“descaracterização” da escola, chegando até se ventilar a possibilidade de “desativação” nos 

anos imediatamente posteriores à reforma, provocado pela diminuições da procura, 

fechamento de cursos e ao descaso político. (MELLO; MAIA; BRITTO, 1983; GATTI, 

1987; LELIS, 1989). 

 Uma das críticas do CENAFOR (1986, p.25) às HEM, assim se expressa: 

 
A antiga sistemática da formação do magistério primário em escolas 
normais foi destruída e em seu lugar, nasceu um padrão em quase 
tudo incompetente. A habilitação para o magistério não forma nem 
para aquilo que seria minimamente necessário ao professo da escola 
elementar: a capacidade de ensinar ler e calcular. 

 
 
 Além das críticas mencionadas, Tanuri (2000), acrescenta a dicotomia teoria e 

prática, conteúdo e método, núcleo comum e parte profissionalizante, a desarticulação do 

processo de formação e a realidade do ensino de 1º grau, entre outras. Muitas dessas críticas 

começaram a aparecer nas produções acadêmicas, a partir dos anos 80, baseando-se numa 

análise de cunho sociológico, respaldada nas teorias do conflito e teorias críticas, retirando de 

foco análises psicológicas ou tecnicistas. Muitos trabalhos voltados a formação de docente 

(professor), buscam situá-lo no contexto sócio-histórico onde se insere na busca de uma 

formação crítica e competente. (SILVA, 1999). 

 Com o agravamento nos processos da formação do docente (professor) em âmbito 

nacional, a queda na matrícula da HEM e o descontentamento relativo à desvalorização da 

profissão, geraram um movimento em âmbito nacional proveniente da discussão de projetos 

de estudo, pesquisa e propostas de ação frequentemente denominadas de “revitalização do 

ensino normal”, levando o Ministério de Educação e as Secretarias Estaduais de Educação a 

desenvolverem ações para sanar tais dificuldades. 

 Nesse contexto, insere-se a proposta do projeto de Centros de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), cujo objetivo visa redimensionar as escolas 

normais, dotando-as de condições adequadas a formação de profissionais com competência 
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técnica e política, ampliando suas funções par atuar como centro de formação inicial e 

continuada, para os professores das séries iniciais. (CAVALCANTE, 1994). Ações paralelas 

e complementares ao CEFAM foram empreendidas como os projetos “Normalistas” e 

“Ajudando a Vencer”, ambos voltados para incentivo do alunado do CEWFAM. (LIBÂNEO; 

PIMENTA, 1987 apud TANURI, 2000). 

 Dentre as ações empreendidas pelo MEC, sob a Constituição de Ensino de 2º grau, 

merece destaque o convênio firmado com o CENAFOR, com o objetivo de implementar o 

Projeto “Habilitação ao Magistério: implementação da nova organização curricular”, que 

assim determinava: 

 
a) Proposta de reformulação curricular da Habilitação Magistério; 
b) conjunto de documentos que explicitassem a proposta curricular 

que subsidiassem as Secretaria Estaduais para a implantação da 
mesma; 

c) materiais técnico-pedagógicos para a orientação dos professores 
na implantação da proposta. (LIBÂNEO; PIMENTA, 1987 apud 
TANURI, 2000, p.93). 

 
Extinto o CENAFOR, o mencionado projeto ficou inconcluso, sendo recomeçado 

após novo convênio com a Pontíficia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, sob a 

coordenação dos professores José Carlos Libâneo e Selma Garrido Pimenta, recebendo a 

denominação de “Revisão Curricular da Habilitação Magistério: núcleo comum e disciplina 

da habilitação”. 

O Curso de Pedagogia (a partir de 1980) passa por mudanças curriculares, que 

auxiliam na melhoria da formação dos professores das séries inicias, seus docentes 

questionam a concepção tecnicista inserida no referido currículo, a divisão excessiva do 

trabalho escolar e o desmembramento da Pedagogia em habilitações. Nesse contexto a 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), atua como 

elemento aglutinador do movimento de educadores, Firmando-se a posição de que “a 

docência constitui a base da identidade profissional de todo profissional da educação.” 

(SILVA, 1999; ANFOPE, 1999). 

A partir de 1990, algumas experiências de formação de professores para as séries 

iniciais, em nível superior, vem acontecendo, através dos Institutos Superiores de Formação 

de Professores. Nessa perspectiva, o Programa de Valorização do Magistério, da Secretaria 

do Ensino Fundamental do MEC, na gestão de Murilo Hingel, no âmbito do Programa de 

Cooperação Educativa do Brasil-França, apresenta uma linha de ação que apóia a 

implantação de Institutos Superiores de Formação de Professores para a educação infantil e 



129 

 

séries iniciais do ensino fundamental, vinculados ou não a universidades estaduais ou 

federais, exclusivamente, para professores em serviço. 

Com a aprovação da Lei nº 9.394 de 1995, “a formação do docente 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 [...].” (Art. 62). 

Tal artigo vai de encontro as orientações e direcionamentos do Curso de Pedagogia, 

com vista a formação do docente da educação infantil e séries iniciais. Outro aspecto a 

considera é que no art. 63, os Institutos Superiores de Educação (ISE) deverão oferecer 

“cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior, 

destinados a formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do 

ensino fundamental.” 

Conforme salienta Cunha (1997) a LDB cria um novo instrumento de ensino no 

contexto escolar brasileiro, uma nova agência formadora de professores, paralela a 

universidade e a chamada Escola Normal. Com o advento da referida Lei, “acentua-se o 

debate sobre o lugar da formação dos professores, tendo-se como referencia imediata a luta 

de forças e de posições que se travava no Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão 

responsável pela regulamentação dos ISE.” (SILVA, 1999, p.46). Assim, em 1999 a 

resolução dos ISE foi aprovada pelo CNE, regulamentando o funcionamento do mesmo, 

porém o Ministro da Educação e do Desporto não homologou o texto votado no CNE, 

solicitando ao referido órgão, que legislasse separadamente sobre os ISE e sobre o Curso 

Normal Superior. (SILVA, 1999). 

Percebe-se então, que durante a trajetória histórica da formação docente, no Brasil, 

poucas foram as oportunidades dadas aos professores para que se pronunciassem quanto a 

sua formação, tal fato encontra explicação, na tese de que durante muito tempo,  

 

a educação norteou-se pelo paradigma Taylorista, baseada na 
racionalidade técnica, que concebe o exercício profissional como uma 
atividade meramente instrumental, voltada para a solução de 
problemas através da aplicação de teorias, métodos e técnicas.” 
(ALMEIDA, 2004, p.2). 

 
 
 Este modelo enfatiza a superioridade do conhecimento teórico sobre os saberes 

práticos, provocando a divisão do trabalho em níveis diversificados, gerando relação de 

subordinação, trabalho individualizado, aceitação de metas e objetivos ditos neutros. A 

prática pedagógica é entendida como neutra e isenta de subjetividade. 
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 Nas duas últimas décadas, tal modelo vem sendo discutido e refutado, por defender a 

aplicação do conhecimento científico em detrimento da análise da prática, pois a realidade 

tem suas especificidades, não se encaixando em modelos preestabelecidos. A racionalidade 

técnica, fundada na tradição positivista, conforma a realidade as teorias, técnicas e métodos, 

considerados universais, pata atender as necessidades de todas e qualquer realidade. 

 No modelo tecnicista o professor é concebido como um executor/reprodutor e 

consumidor de saberes profissionais elaborados por especialistas, visto com um técnico, um 

tarefeiro, que tem a função de emplementar as ações pensadas, planejadas e idealizadas por 

outros profissionais. Para Apple (apud ALMEIDA, 2004), os professores são profissionais 

capazes de julgar e entender suas próprias ações. Assim, conforme Baktin ( apud 

ALMEIDA, 2004), é necessário liberar o professor das amarras do discurso dos outros. 

 Goodson (1977), também enfatiza a necessidade de se valorizar o pensamento do 

professor, seus conhecimentos práticos e suas reflexões sobre eles, propondo estudos que 

falem de “dentro do professor para o professor”. 

 Para Giroux (1997, p.158) o modelo da racionalidade técnica respaldado na 

“ideologia instrumental”, reduz os professores a técnicos burocratas escolares, cuja 

incumbência é “administrar e emplementar programas curriculares, mais do que desenvolver 

ou apropriar-se criticamente de currículos que satisfaçam objetivos pedagógicos 

específicos.”.  

 No nosso entender, concordando com as idéias do autor, o processo de formação de 

docentes (professores) nessa perspectiva o concebe como objeto, e o ato de formar como algo 

pré-estabelecido baseado em princípios de controle e certeza, preparando o professor para 

exercer o seu papel com base em regras e valores pré-estabelecidos.  

Como Giroux (1997) também, defendemos a idéia de que o trabalho docente é um 

trabalho intelectual e não simplesmente instrumental ou técnico; pois o ser humano tem a 

capacidade de integrar pensamento e prática, consequentemente, o professor é um 

profissional reflexivo, transformador, o que confere a docência uma dimensão política. 

 Em contraponto ao modelo da racionalidade técnica, apresenta-se o modelo da 

racionalidade prática, baseado na valorização do conhecimento espontâneo, intuitivo, 

experimental e cotidiano.  

 Os adeptos do referido modelo admitem que o professor seja sujeito de seu próprio 

desenvolvimento profissional, sendo de fundamental importância a reflexão sobre a 

experiência prática. Assim o professor deixa de ser um técnico, um executor transformando-

se em “investigador na sala de aula”, um prático reflexivo (SCHÖN, 1991), um “prático 
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autônomo”, capaz de criar suas próprias ações, com os saberes práticos, adquiridos na prática 

docente (PEREZ GOMEZ, 1981), superando assim uma relação linear e mecânica entre 

teoria e prática. 

 Schön (1991; 2000), considerado um dos grandes críticos do modelo tecnicista, ao 

analisar a formação voltada para a reprodução, defendia substituição do referido modelo por 

outro, que capacite o professor a refletir criticamente sobre suas ações. Acredita que a teoria 

é insuficiente para orientar prática docente. Assim, o professor não deve ser um especialista 

que aplica conhecimentos, mas um “prático reflexivo”, agindo e tomando decisões com base 

na avaliação dos problemas surgidos durante o processo de ensino. Tal prática deve ser 

constantemente re-elaborada. Portanto, a formação do professor não acontece em momentos 

distintos: primeiro a formação teórica e depois a prática, mas sim no diálogo da prática com a 

teoria. 

 Nos anos 90, a literatura sobre a formação do “professor reflexivo”  

 
Deslocou-se de uma perspectiva centrada quase que exclusivamente 
nos aspectos metodológicos e curriculares para uma perspectiva que 
leva em consideração todo o contexto escolar em suas relações com a 
sociedade como um todo. (ALMEIDA, 2001, p.4). 

 
 
 Na postura de professor reflexivo seu trabalho pedagógico obteria mais qualidade, 

consequentemente, resultados mais satisfatórios se o professor “analisasse seus alunos a 

partir da heterogeneidade e diversidade sociocultural.” Além disso, se “desvendasse os 

diferentes níveis de mediação a serem realizadas em sua sala de aula.”. Para além disso, se 

“reconhecesse este aluno como um indivíduo dotado de uma identidade construída histórica e 

socialmente.” (RODRIGUES, 2003, p. 47). 

 Dessa feita os estudos sobre formação de docente (professor) passam a considerar a 

dimensão cultural, social e política do fenômeno educativo. 

 Para Nóvoa (1999), a formação do professor crítico reflexivo implica em três tipos de 

desenvolvimento: pessoal, profissional e organizacional, passando não somente por um 

processo de crescimento pessoal e aperfeiçoamento profissional, mas também por mudanças 

na cultura escolar, como práticas participativas e gestão democrática.  

 Corroborando com o pensamento de Nóvoa (1999), Zeichner (1993) enfatiza a 

importância do contexto, ou seja, as condições sociais, políticas e econômicas que 

influenciam a prática pedagógica. 
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 Outro elemento a considerar na formação docente é a pesquisa, que na perspectiva de 

Stenhouse (apud RAMALHO, NUÑEZ; GAUTHIER, 2003), o professor torna sua prática 

como objeto de estudo, transformando-a e reconstruindo-a. Assim, para Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003, p.27) “a pesquisa, como ferramenta de reflexão crítica da prática, contribui 

para a construção de novos saberes, para se lograr uma autonomia profissional que se 

constrói no coletivo do trabalho.”.  

 Nessa perspectiva, a crítica é considerada como uma atitude, uma forma de 

aproximação e recriação da realidade, tomando como base os resultados de pesquisa, os 

conhecimentos científicos e experimentais. Para Freire (1997), a reflexão deve ser crítica, 

como exigência da teoria prática, sem a qual a teoria pode virar um discurso “vazio” e  a 

prática um mero ativismo.  

 Diante do exposto, indagamos: O que significa formar o profissional professor?  Seria 

apenas dotá-lo de uma bagagem de conhecimentos e habilidades? Ou, conduzi-lo à 

competência de aliar a sensibilidade para os fatos empíricos à reflexão sobre os sentidos que 

assumem no conjunto das determinações amplas, que os fazem reais e historicamente 

situados?  

Pensamos que ambas. Tarefas de um aprendizado longo, exigente de tempo contínuo 

de maturação, onde se encadeiem os pequenos passos, tanto na história pessoa de cada aluno 

e professor, quando na história institucional dos cursos, por onde não podem apenas transitar 

as gerações como que condenadas a começar tudo de novo e a sair sem deixar vestígios. 

O processo de formação requer, portanto, além da construção de conhecimentos, criar 

condições para o desenvolvimento da capacidade crítica do indivíduo a fim de que possa 

compreender as relações sociais no meio em que está inserido. 

Neste contexto, Frigotto (1996, p.95) acrescenta: 

 

[...] sem uma sólida base teórica e epistemológica, a formação e 
profissionalização do educador reduz-se a um adestramento e a um 
atrofiamento das possibilidades de, no âmbito ético-político e sócio-
econômico, analisar as relações sociais, os processos de poder e de 
dominação e portanto de perceber a possibilidade de trabalhar na 
construção de uma sociedade alternativa. 
 
 

 Nesta perspectiva, a formação profissional do professor na contemporaneidade requer 

caráter amplo, com pleno domínio e compreensão dos contextos políticos e sociais que 

desenham a realidade do seu tempo, com a consciência crítica que lhe permita interferir e 

transformar as condições da escola, da educação e da sociedade. 
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 Neste sentido Basso (1998, p.21), sugere que precisamos desenvolver uma análise 

que considere o trabalho docente interativo, quer dizer, uma reflexão dual entre as condições 

subjetivas (formação do professor) e as condições objetivas, entendidas como as condições 

efetivas de trabalho, que englobam numa organização da prática, a participação no 

planejamento escolar, a preparação de aulas, as condições físicas e materiais e, ainda, o 

contexto da instituição. Assim, os elementos precisam estar articulados e não separados para 

posterior associação mecânica e externa. 

 Alguns paradigmas discutidos no processo formativo da formação docente, 

fundamentam-se em Teorias Psicológicas de Aprendizagem: as teorias da aprendizagem 

social cognitiva -  nesta teoria as características pessoais do professor e seu trabalho 

pedagógico, as diversas variáveis intervenientes de sua formação a nível de instrução e 

conhecimentos educativos, as características da escola e as relações nela existentes, 

influenciam o resultados da aprendizagem.; a teoria dos estágio do desenvolvimento 

influenciada pela teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget; as teorias dos valores 

morais de Kohlberg; a teoria do desenvolvimento do ego - O estudo do ego, já se encontrava 

nas culturas gregas, hebraica e hindu. Com o paradigma Darwniano, os estudos sobre o 

evolucionismo se aprofundaram, embora apenas como um registro, um inventário de 

comportamentos, até que Freud sistematizou estes estudos elaborando a idéia de que o ego 

tem a estrutura das funções cognitivas, é ligada ao pensamento, a linguagem e a memória, 

que em reação a realidade adapta as pulsões instintivas, controlando e qualificando a ação 

humana. (SIMÕES, 2003) e de si mesmo de Loevinger - estudou as influências dos 

comportamentos maternos dentro dos conflitos familiares e as fases do desenvolvimento 

psicosexual. Absorveu o conceito de selfsystem - onde explica as diferentes formas nos 

diferentes indivíduos da incorporação durante o desenvolvimento dos meios reguladores 

“ego”, frente ao funcionamento global do indivíduo (social, moral e cognitivo), tanto nas 

fases iniciais de sua vida como da pessoa em desenvolvimento.; a teoria do desenvolvimento 

conceitual de Hunt.  

A maior contribuição dos estudos de Hunt para educação refere-se à perspectiva de 

desenvolvimento progressivo. Na teoria do desenvolvimento da personalidade o meio e as 

relações interpessoais são extremamente importantes para as interações e as oportunidades de 

intervenção educativa. As práticas educativas permitem a evolução intelectual, social e 

pessoal do indivíduo e estes aspectos estão relacionados à maneira de ensinar de cada 

professor. Para cada concepção de pessoa existe uma relação ao desenvolvimento cognitivo e 
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a personalidade que são relevantes para a educação. O conhecimento do professor permite 

um aprofundamento da compreensão das características do aluno. 

     A fundamentação teórica de Hunt sobre o desenvolvimento humano aponta para a 

melhoria da prática educativa dos professores – o que é o indivíduo de acordo com seu 

estágio de desenvolvimento e que percurso sua evolução trilhará a partir daí?. Como posso 

intervir nas relações sujeito-meio circundante? Quais os limites, peculiares e dificuldades? 

     A teoria dos sistemas conceituais descreve uma evolução hierárquica de como o 

indivíduo constrói sua personalidade e caminha para a independência, auto responsabilidade 

e compreende a complexidade de conceitos. A personalidade progride pelas capacidades 

processadas pelas informações (capacidade integradora) e pela orientação interpessoal 

(relações com os outros). O sistema conceitual é responsável pela aprendizagem diferenciada 

de conceitos que evoluem de acordo com os estágios cada vez mais abstratos através de um 

esquema de combinações. Presentes nos modelos de combinações de níveis. O nível de 

complexidade se origina dentro do contexto educativo, de acordo com o estilo de cada 

professor e necessidades dos alunos, os diversos funcionamentos de mecanismos de 

aquisições de conceitos.  

     No modelo conceitual – level matching – para Hunt é a combinação, a articulação 

entre a pessoa, a situação educativa e o meio educativo que lhe serve de contexto. Objetivos 

imediatos X necessidades imediatas.; a teoria do desenvolvimento epistemológico e ético de 

Perry; teoria das construções pessoais - evidencia a capacidade do indivíduo em representar o 

mundo, explicá-lo; construir e comprovar hipóteses de forma individual e particular, diante das 

alternativas e diversidades de experiências a ele oferecidas, para elaborar suas construções pessoais. e 

teoria cognitiva - na visão desta teoria cognitivista, o professor é um indivíduo reflexivo, racional, 

cujos pensamentos guiam e orientam sua conduta. Seus processos de pensamento são referendados 

por um contexto psicológico (teorias, valores, crenças) e um contexto ecológico (recursos, 

circunstâncias externas, obstáculos administrativos). Assumindo essa postura reflexiva, os programas 

de formação de professores devem propiciar ocasiões nas quais, os conhecimentos teóricos e práticos 

do currículo, possibilitem a aquisição das habilidades necessárias de planejamento e desenvolvimento 

curricular. 

Nas atividades dos professores os indivíduos devem ser capazes de utilizar-se de si 

próprios como instrumentos de eficácia educativa. Este é o princípio norteador dos estudos 

de Weinstein e Alschuler. A educação é uma forma de promover o desenvolvimento humano 

através do descobrimento de potencialidades que cada sujeito possui e das análises das 

teorias que dão conta dos processos de construção do conhecimento sobre o mundo físico e 
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social. Autoconhecimento é como cada pessoa descreve, consegue prever e gerenciar suas 

experiências pessoais e os significados que a elas atribui, é a forma de interagir com a 

realidade, mudando o comportamento. Estágios: Elementar: limitações para compreender os 

acontecimentos e as conseqüências, dificuldade de atribuir e entender significados. 

Situacional: coerência entre causas e conseqüências, relaciona situações. Configuracional: 

separa respostas internas de reações, relaciona contextos e generaliza situações vividas. 

Transformacional: controla, estabelece relações de satisfação, dá significados coerentes as 

experiências.  

Tais estudos conduzem a um tipo de formação que deve ir além de uma bagagem de 

conhecimentos e habilidades, como forma de permitir que o indivíduo se prepare 

filosoficamente, cientificamente, tecnicamente e afetivamente para desenvolver e exercer 

suas ações, bem como (re)elaborar os saberes iniciais e confrontar suas experiências e 

práticas, na perspectiva ação-reflexão-ação. Neste caso, estamos falando de uma pedagogia 

que não aprisiona, mas liberta o indivíduo, estamos falando do pensamento Freireano. 

Freire (2000) defensor desse tipo de pedagogia diz que a educação vai além da sala de 

aula, deixando transparecer a concepção desta, como um processo sócio-histórico que 

acontece, não apenas com, e no homem, mas em toda humanidade, o que nos dá idéia de 

reforço à força coletiva, no tocante, seus direitos quanto classe. Direitos esses, que não 

podem ser processados em situações de desigualdades sociais e muito menos, em situações 

embaraçosas, em razão da posição que o indivíduo ocupa na sociedade. Nessa concepção o 

homem não pode estar a serviço de si para si, ele deve sempre colocar-se em função da 

humanidade, exorcizando a idéia de ‘dominador e dominado’, cognominado por Freire de 

‘opressor e oprimido’. 

A hominização em Freire encerra um valor antropológico de o homem estar no 

mundo e com o mundo real em seu processo histórico e, nele, o homem estar sendo, 

existindo, participando, construindo-se nas relações humanizadoras.  

A concepção de hominização em Freire está associada à visão do ser humano como 

seres que se relacionam e se projetam ativamente no processo sócio-histórico da humanidade. 

Razão pela qual, Freire não consegue perceber o homem como objeto da história, mas sim, o 

sujeito que faz a História, a partir de uma ação reflexiva sobre sua prática, quer dizer, 

reflexão que leve a transformação do si para si e também, transformação dos outros. Não é 

simplesmente um processo de ‘adaptação’, de arranjamentos, de ajustes, mas humanização 

refletida da própria História. 
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O processo de hominização acontece por meio do diálogo, no qual os indivíduos 

devem sentir-se sujeitos cognoscentes, quer dizer, não apenas ‘dizer’ a(s) palavra(s), mas 

significá-las nas relações intersubjetivas. Por isso ele afirma, ‘o único caminho para se 

humanizar se dá pela via dialógica’, onde acontecem as relações formais e informais, tendo 

como fio condutor sua própria realidade, permitindo ao indivíduo a aprender, a dizer e a 

significar as palavras, as quais representam a sua biografia existencial. 

O diálogo em Freire significa usar apalavra reflexiva com uma força ativista que 

propõe mudança em contraponto com a palavra silenciosa monologada e pessimista, como 

também, não se trata de um otimismo utópico que consiste em pensar que o homem, apesar 

de ser racional, pode dizer a palavra comprometida com mudanças sem que o mesmo esteja 

inserido em relações mediatizadas pelo(s) outro(s). 

O diálogo que pretende humanizar o ser humano está sedimentado em seus dizeres 

temáticos, denominados por Freire de ‘temas geradores’ que se conflitam com os dizeres 

temáticos dos opressores. Entre tais conflitos, talvez o mais estarrecedor, são os preconceitos 

sócio-econômicos.  

Preocupado com a democratização da cultura e com a liberdade dos oprimidos, 

elabora um proposta didático-pedagógica que atenda a necessidade de conscientização da 

cultura desses oprimidos. Esta proposta eleva o valor da alfabetização enquanto 

conhecimento mecanizado da língua para uma forma de reeleitura de mundo, uma vez que, 

ela autoriza o homem a se contrapor com a cultura dominante, a qual é representada, 

institucionalizada e reproduzida por um reduzido número de pessoas, contra os saberes 

técnico-científicos aos quais poucos têm acesso. Além disso, ela assume uma conotação 

filosófica porque percebe o indivíduo como um leitor-ator, leitor-autor, leitor-escritor crítico 

na sociedade. Diante disso, deparamos como uma educação alfabetizadora que foi criada 

visando, primordialmente, a valorização da existência humana, a qual respeita cada 

indivíduo, cada tipo de cultura. Este tipo de alfabetização eleva o poder criativo do indivíduo 

fornecendo condições para outras descobertas, outros atos criativos, a exemplo, das 

capacidades de inventar e reinventar as práticas cotidianas. 

A visão política do ato educativo Freireano, refere-se como o educador vem 

construindo a sua Transposição Didática Interna (TDI) na relação pedagógica, na qual o 

educador, muitas vezes, não repensa esse processo por não ter uma consciência 

epistemológica diante do conteúdo que vai ministrar aos educandos.  

Na verdade falta-lhe vigilância epistemológica, quer dizer, a capacidade crítica de 

repensar os saberes de referência do qual o seu conteúdo faz parte, tendo em vista, uma boa 
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transposição didática na relação professor-aluno. Na ausência dessa vigilância, o educador se 

anula como sujeito criador do processo ensino-aprendizagem porque seus atos de 

transposição didática estão sedimentados em princípios ideológicos, também “bancários”, 

pois os educandos não possuem uma postura de re-criação diante dos mesmos. Assim, é 

necessário que a educação problematizadora esteja direcionada, tanta a educadores como a 

educandos, sejam estes crianças, jovens, adultos ou idosos.  

Encerraremos nossas reflexões teóricas, apresentando um quadro cronológico, acerca 

de acontecimentos que mereceram destaques no processo histórico da História Geral da 

Educação e da História da Educação Brasileira, período 1820 a Setembro de 2008, que 

contribuíram para entendermos a historicidade da Formação do Docente brasileiro, 

inicialmente, determinada em condições de subjugação de outros ditos internacionaismais. 

Mais adiante nos recharssamentos políticos-econômicos e atualmente, aprisionados nos seus 

próprios descompassos sociais identificatórios, que não os fazem sentir autores/atores sociais 

da História, mas apenas, tecedores de momentos históricos. 
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ANO HISTÓRIA GERAL 
DA EDUCAÇÃO 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

1821     

1822   O Decreto de 1o de março criava no Rio de 
Janeiro uma escola baseada no método 
lancasteriano ou de ensino mútuo. Ou seja, 
somente um professor para cada escola. 

1824   · A Constituição, outorgada pela Assembléia 
Constituinte, dizia, no seu artigo 179, que a 
instrução primária era gratuita a todos os 
cidadãos. 

1825   · É criado o Ateneu do Rio Grande do Norte.  
· É criado um curso jurídico provisório na Corte. 

1827   · São criados os cursos de Direito de São Paulo e    
Olinda.  
·É criado o Observatório Astronômico. 
· Uma Lei Geral, de 15 de outubro, dispõe sobre 
as escolas de primeiras letras, fixando-lhes o 
currículo e institui o ensino primário para o sexo 
feminino. 

1829 · O Professor Louis 
Braille, cego desde os 
três anos, cria um 
sistema de leitura para 
cegos, em Paris. 
   

  

1830     

1831     
 

1832   · Convertem·se em Faculdades de Medicina, as 
Academias Médico-Cirúrgicas do Rio de 
Janeiro e da Bahia. 

1834   · O Ato Adicional da reforma constitucional dizia 
que a educação primária e secundária ficaria a 
cargo das províncias, restando a administração 
nacional o ensino superior. 

1835   · É criada uma escola normal em Niterói. A 
primeira do Brasil. 

1836   · É criada uma escola normal na Bahia.  
· São criados os Liceus da Bahia e da Paraíba. 
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1837     

ANO HISTÓRIA GERAL 
DA EDUCAÇÃO 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

1838   · O Colégio Pedro II é fundado no Rio de 
Janeiro. 

1839   · É criada uma escola normal no Pará. 

1840     

1844     

1845   · É criada uma escola normal no Ceará. 

1846   · É criada uma escola normal em São Paulo. 

1848   · É criada uma escola normal em São Paulo. 

1849   · Gonçalves Dias, encarregado de estudar as 
condições do ensino nas Províncias do Norte dizia 
que "os nossos liceus são escolas preparatórias 
da academia e escolas más". 

1852   · Gonçalves Dias, em seu relatório de inspeção, 
dizia: "Quero crer perigoso dar·se·lhes (aos 
aldeados) instrução". 

1854   · O Decreto 1331A, de 17 de fevereiro, reforma 
os ensinos primário e secundário, exigindo 
professores credenciados e a volta da fiscalização 
oficial; cria a Inspetoria Geral da Instrução 
Primária e Secundária. 
· É criada uma escola normal na Paraíba. 

1857   · No Rio Grande do Sul, no Colégio de Artes 
Mecânicas, a lei mandava recusar matrículas às 
crianças de cor preta e aos escravos e pretos, 
"ainda que libertos e livres". 

1864   · No Rio Grande do Sul, no Colégio de Artes 
Mecânicas, a lei mandava recusar matrículas às 
crianças de cor preta e aos escravos e pretos, 
"ainda que libertos e livres". 

1870 · Nasce em Chiaravalle, 
província de Ancona, na 
Itália, Maria 
Montessori. 

· A Reforma Paulino de Souza pretendia 
imprimir, aos estudos realizados no Colégio 
Pedro II, um caráter formativo, habilitando os 
alunos não só para os estudos superiores, mas para 
a vida, além da instituição ser capaz de competir 
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com os estabelecimentos particulares no 
aliciamento de candidatos às Academias. 
· É criada a Escola Americana, o Colégio 
Piracicabano, escola primária de cunho 
protestante.  
· É criada uma escola normal no Rio Grande do 
Sul. 

ANO 
HISTÓRIA GERAL 
DA EDUCAÇÃO 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

1872   · O Brasil contava com uma população de 10 
milhões de habitantes e apenas 150.000 alunos 
matriculados em escolas primárias. O índice de 
analfabetismo era de 66,4%. 

1873   · Com o objetivo de estimular o desenvolvimento 
dos estudos secundários nas províncias e de 
facilitar aos candidatos das províncias o acesso 
aos cursos superiores, o Ministro João Alfredo 
Correia de Oliveira instalou nas capitais das 
províncias do Império bancas de exames gerais 
preparatórios. 

1874   · É criada a Escola Politécnica. 

1878   · O Conselheiro Leôncio de Carvalho realiza uma 
reforma do ensino que permitia "a cada um expor 
livremente suas idéias e ensinar as doutrinas que 

acredite verdadeiras, pelos métodos que julgue 

melhores". Além disso manteve as matrículas 
avulsas e introduziu a freqüência livre e os 
exames vagos no Externato do Colégio Pedro II. 

1879   · O Senador Oliveira Junqueira dizia: "certas 
matérias, talvez, não sejam convenientes para o 

pobre; o menino pobre deve ter noções muito 

simples". 

1880   · Surge a primeira escola normal da Capital do 
Império, mantida e administrada pelos Poderes 
Públicos. 

1882   · Rodolfo Dantas cria um projeto propondo maior 
intervenção do Governo na instrução popular das 
províncias. Este projeto não chegou a ser 
discutido no Parlamento. 

1884   · É criada a Escola Neutralidade, escola primária 
de cunho positivista. 

1888   · É criado o Instituto Pasteur, no Rio de Janeiro. 
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ANO 
HISTÓRIA GERAL 
DA EDUCAÇÃO 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

1889   · Ferreira Viana, Ministro do Império dizia ser 
fundamental formar "professores com a 

necessária instrução científica e profissional". 
· Em sua última fala do trono Sua Majestade pedia 
empenho para a criação de um ministério 
destinado aos negócios da Instrução Pública. 
· Com a Proclamação da República, no Governo 
Provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, 
torna-se Ministro da Instrução Pública, 
Correios e Telégrafos Benjamin Constant 
Botelho de Magalhães. 
· Os alunos matriculados nas escolas 
correspondem a 12% da população em idade 
escolar. 

(*) 

1927 

(*) 

Reforma Francisco 
Campos 

(*) 
 
Curso Normal em três anos de caráter 
profissionalizante. 

1928 Reforma de Fernando 
de Azevedo 

Implantação do sistema de ensino destinado às 
comunidades populares. 
Curso Normal ampliado para 5 anos. 

1930 Movimentos dos 
Pioneiros da Educação 
Nova 

Escola – instrumento de transformação social. 
Luta da ABE pelo Plano Nacional de Educação 
(PNE) 

1932 Reforma Educacional 
sob a orientação de 
Anísio Teixeira 

Criação dos Institutos de Educação. 
Na Paraíba o INEP participou da reorganização da 
carreira de professor, promovendo eventos 
estaduais para discutir a Educação Pública. 

1938  Fundação do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos (INEP) 

1942 Mudança na Política 
Educacional do Estado 
Novo 

Lei Orgânica de Ensino – proposta privilegiou a 
Escola Normal Oficial e o trabalho do ensino vai 
ganhando uma certa aproximação, saindo do 
status de nova ocupação para o vislumbre de 
aproximar-se da profissão. 

1946 Promulgação das Leis 
Orgânicas 

Continuidade das políticas educacionais.  
Criação dos Institutos de Educação, dos Jardins de 
Infância e Escolas Primárias 

1953  Surgimento dos Programas de Assistência 
Brasileira Americana ao Ensino Elementar 
(PABAEE). (Este programa atuou no Brasil de 
1959 a 1964, objetivando reciclar as professores 
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primárias no Brasil. 

1961  Leis de Diretrizes e Bases Nacional (LDBEN). 
Todos os Cursos Normais e ramos de ensino 
técnico profissional passaram a equivaler ao 2º 
ciclo secundário. 
Surgem os movimentos populares de cidadania e 
alfabetização de adultos liderados por Paulo 
Freire: “De pé no chão também se aprende a ler” e 
os “programas radiofônicos de alfabetização” que 
proliferaram pelas emissoras do Brasil. 

ANO 
HISTÓRIA GERAL 
DA EDUCAÇÃO 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

1964  Golpe Militar – mudança da estrutura social e 
política de sociedade brasileira. 

1968  Lei 444 de 18 de março – implantação da 
Educação pré-escolar. As escolas maternais 
legisladas e instituídas. 
Transformação das ações educativas dos 
movimentos de educação popular em gestões 
institucionais, a exemplo do Mobral. 

1971  LEI 5692/71 – Implantação da reforma, 
regulamentada por pareceres e resoluções de 
conteúdos mais específicos para cada frase do 
ensino profissionalizante. 
Escolas Normais – uma habilitação profissional 
do 2º grau. 
Perda da unidade do ato pedagógico e a instalação 
de uma transitoriedade no âmbito da formação de 
magistério (2º grau) para atender os contextos 
sócio-institucionais. 

1980   Criação do Comitê Pró-Formação do Educador. 
Posições críticas dos educadores com relação às 
propostas do MEC. 

1983  Criação se transforma em Comissão Nacional pela 
Reforma dos Cursos de Formação do Educador.  
Proposições críticas dos educadores com relação 
às propostas do MEC. 
Busca da Base de Identidade do Educador 
enquanto docência. 

1988  Nova Constituição 

1990  A Comissão anteriormente referida se transforma 
em Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais de Educação – ANFOPE. 
Fórum de Defesa da Escola Pública e Plano 
Decenal de Educação. 
Início das discussões sobre reformas curriculares e 
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estruturas organizacionais dos cursos de formação 
docente: Normal, Pedagogia e Licenciaturas. 

1993  Propostas educacionais eram caracterizadamente 
apresentadas como incidências do processo de 
transição política. 

1994  Estudos da prática educativa e da formação do 
educador em nível regional e nacional. 
Surgimento de experiências de reformulação 
curriculares, como a do Ins. Kennedy no Rio 
Grande do Norte, Angra dos Reis, entre outros. 

ANO 
HISTÓRIA GERAL 
DA EDUCAÇÃO 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

1996  Nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Normatiza 
as etapas do ensino: educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio, educação de jovens e 
adultos a educação profissional articulada ao 
ensino regular ou em Instituições especializadas, o 
ensino superior e a educação especial.  
Criação dos Institutos Superiores de Educação –  
Curso Normal Superior para a Educação Infantil 
no Ensino Fundamental e para a formação de 
docentes em geral. Alei sugere o desenvolvimento 
e a implantação de programas de Educação 
Continuada. 

1997  Surgimento de embates políticos e institucionais 
face à proposta da LDB. 

1999  Implementação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais e a complementação Parâmetros 
Curriculares em Ação. 
Atualização das discussões nas políticas de 
formação/profissionalização docente. Mobilização 
dos Educadores para discussões dos impasses 
políticos pedagógicos criados pela LDB, em 
relação ao destino dos cursos Normais e de 
Pedagogia, os quais se distanciam, enquanto 
política institucional, dos princípios enfopianos 
que direcionaim, através d divulgação dos 
documentos da ANFOPE, ANPED. 

 

2008 

Estandartização na 
escrita, da Língua 
Portugueses, nos Países 
– Brasil, Portugal, 
Angola, Maputo, Timor 
Leste - que a tem como 
língua vernácula.  

Documentos da ANFOPE e ANPED 
contrapondo-se aos documentos do MEC, as 
diretrizes curriculares nacionais para o Curso 
de Pedagogia. Extinção definitiva das figuras 
de Administradores, Orientadores e o 
surgimento do profissional: Coordenador 
Pedagógico. 

           (*) Do período 1920 até 1999, as informações foram compiladas de Rodrigues (2003). 
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CAPÍTULO 5 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IDÉIAS PROPOSITIVAS 

  

 Considerar as investidas realizadas nesta pesquisa como algo conclusivo seria para 

nós negar o crescimento do SER na sua própria essência, desacreditando nas possibilidades 

de que cada um é portador em sua gênese. Porém, tecer algumas considerações sobre o que 

foi investigado, observado, analisado no decorrer deste processo construtivo doutoral, 

garante o espaço a quem se propõe exercer a função de pesquisador. E para exercê-la faz-se 

necessário ser portador de características que resultem em ações multifacetárias quando se 

tem como objeto de estudo a formação do docente, isto é, a formação do sujeito que se 

disponibiliza a ser o formador de outro SER, o qual será credenciado, autorizado, por 

instituições sistêmicas a colaborar de forma ativa e coletiva na construção do processo de 

aprendizagem de outrem.  

 Nessa função – pesquisadoras – procuramos o tempo todo ser imparciais quanto à 

seleção das referências que tratam sobre a temática formação docente, em tempo de 

avaliarmos as literaturas pertinentes ao tema, seja ela de âmbito nacional ou internacional; 

coerentes na decisão de excluir uma obra em detrimento da outra, mesmo se ela fosse de 

autores renomados, uma vez que, nosso enfoque é o conteúdo e não a biografia do(a) 

autor(a); coesas com o objetivo apresentado na tese – analisar o conceito formação docente e 

suas implicações para o contexto educativo-brasileiro – assim como, na ratificação 

argumentativa de que: o conceito de formação docente existente não corresponde às 

necessidades de formar um profissional reflexivo (crítico), competente nas dimensões éticas-

culturais, que a sociedade precisa. 

 Neste sentido, sentimos a necessidade de construir nossa trajetória discursiva a partir 

do que está posto sobre crise de paradigmas na educação, levando em conta dois momentos 

históricos no contexto educacional: o que antecedem o período moderno, denominado de pré-

modernidade e o período posteriori, ou seja, a pós-modernidade. Nessa oportunidade, 

criamos um quadro denominado de “Tendências Formativas”, em que, apresentamos: o 
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modelo de formação; a aproximação sistêmica; a teoria crítica da indagação; a concepção 

tradicional formativa e o processo formativo atual. 

 O passo seguinte se deu de forma sintética, quando apresentamos algumas trilhas 

sobre a História da educação e como essa história influenciou os processos de formação do 

docente brasileiro. Este foi um momento impar na construção desta tese, porque não só 

transitamos pela historicidade da educação como um todo, mas também, tivemos a 

oportunidade de apresentar alguns protagonistas que contribuíram para a formação do 

docente brasileiro; seus feitos; suas idéias, pensamentos que até então serviram e servem de 

base para construção teórica de estudo que tem como pano de fundo a Educação. 

 Após entendermos os quês e os porquês da História da educação e como a nossa 

História educacional foi construída, partimos para essência da tese, ou seja, apresentar a 

gênese dos conceitos sobre formação e a gênese dos conceitos sobre formação docente, 

dentro de uma periodicidade de literatura, tomando como referencial as obras clássicas e 

contemporâneas de cunho nacional e internacional. Momentos, em que, o estágio doutoral 

realizado em Lisboa – Portugal, no período de três meses – fevereiro a março de 2009 – 

contribuiu significativamente para (re)formulação do conceito sobre formação docente, que 

no nosso entendimento, contribuirá para esclarecer ou clarificar, alguns pontos nodais que se 

fazem presentes na formação do nosso formador, uma vez que, as agências formadoras 

brasileiras, não se comprometem em formar um docente reflexivo, investigativo, observador, 

ávido, perspicaz, atualizado; preparado para lhe dar com situações inusitadas, do tipo: 

ausência/deficiência do material didático, incorporação de atividades no plano de curso 

devido um fato histórico ocorrido em tempo; livro didático desarticulado com a verdade 

Histórica, por motivos de ordem tipográficas, entremeios políticos e ideológicos, entre 

outros.  

 Nessa trajetória linear, conseguimos elencar uma diversidade de autores, de estudos, 

que advogam em defesa da formação ser portadora de sua própria teoria – e nesse caso nós 

enquanto pesquisadoras nos incorporamos a esses autores que defendem esta tese - o que lhe 

dará autonomia, mas também, lhe colocará em condição de ciência, uma vez que a ciência 

usa a teoria como esteio de suas veracidades, como também, de suas falciabilidades.  

 Constatamos que para (re)construção de um conceito de formação docente,  

precisamos conhecer, entender, analisar o que já está posto sobre formação docente, dentro 

de um contexto globalizado. Neste sentido, as informações contidas no capítulo 4, intitulado 

“PONTUAÇÕES ACERCA DA GÊNESE DOS CONCEITOS: formação e formação 

docente (professor) apresentam e analisam os conceitos possíveis sobre a temática em voga. 
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Necessitamos também aprofundar nossos olhares sobre o que esses conceitos influenciaram 

ou contribuíram de certa forma no processo educacional, levando em conta o tempo histórico 

o qual foi gestacionado. Visto que, cada momento histórico traz em seu bojo necessidades 

peculiares de seu tempo, cujos fatores podem ser entendidos a partir de determinantes que 

irão conduzir àquele tempo histórico, o qual a sociedade irá participar de forma ativa nas suas 

decisões, seja para incluí-la ou excluí-la. Quando falamos de inclusão estamos nos referindo 

à parcela minonitária da sociedade, quer dizer, àquela que detém o poder; àquela que 

manipula; àquela que controla o outro; e isto se dá devido suas condições 

políticas/econômicas serem favorecedoras. E a exclusão - onde contabiliza a maior parte da 

sociedade – pertence as pessoas que precisam de subsídios para sobreviverem no mundo 

desigual, em que os interesses andam na contramão das reais necessidades existentes em cada 

Estado, em cada Município, em cada Bairro, em cada lar brasileiro. E isto, também, em 

caráter conclusivo, encontra-se no capítulo 4, acima mencionado. 

 Essas idéias articuladas sustentaram o assoalho em que assentou nossa compreensão 

acerca do que está posto sobre formação docente e o que propomos a construir. Nessa 

investida, não temos a intenção de propor um conceito de formação docente de forma 

unívoca, unidirecional, unilateral, até porque seria impossível (re)construir um conceito sobre 

formação docente que atendesse todas as necessidades que o SER necessita para sua ação 

quanto sujeito formador. Além disso, um conceito globalizado, de alcance universal, precisa 

ser construído e reconstruído como processo que implica a existência do SER em suas bases 

epistêmicas sociais o qual ele se apresenta.  Para além disso, é desconsiderar que estamos 

construindo a formação educacional de um SER que deve utilizar seu livre arbítrio em suas 

ações de interesses, cujas ações devem estar unicamente voltadas as suas necessidades 

quanto SER pensante.  

 Nesta perspectiva, (re)construiremos um “novo” conceito que considere as análises 

expostas no parágrafo acima, sem perder de vista o contexto e o texto que a sociedade atual 

requer, quer dizer, um profissional:  de atitudes concretas/refletidas; renovador/coerente; 

competente/humilde; coeso/flexível; inovador/contido.  

 A verdade é que estamos vivendo um profundo desequilíbrio na qualidade de 

subsistência da humanidade num contexto globalizado, legado deixado pelo tempo em que o 

homem ora era visto como máquina de produzir “algo”, ora era visto como resultado desta 

produção. 

No texto e no contexto se afirmam o sujeito epistêmico, afastam-se os princípios 

conceituais defendidos na visão positivista do conhecimento e do saber. Confirma-se, porém, 
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o saber da ciência, feito conhecimento privilegiado e legitimado no discurso da ordem social 

dominante, exerce grande controle sobre a natureza e as condutas humanas.  

A Sociedade da Informação e Comunicação que é caracterizada pela utilização 

intensiva de telecomunicações e informática, traz o mundo para o cotidiano dos indivíduos. 

Produz-se, mais do que nunca, de forma acelerada, ampliada e articulada a informação; 

porque o bem comum deste tipo de sociedade foca-se no conhecimento, a força do trabalho 

não é mais física, neste novo cenário, a força maior esta no intelecto. 

O conhecimento não tem fronteiras geográficas, nacionalidade, raça, cor, idade, 

formação acadêmica ou área científica delimitadas. Estes elementos trazem, por 

conseqüência, novas formas: de pensar, de agir, de comunicar e de produzir outros 

conhecimentos; podendo promover na sociedade uma maior integração das ciências.  

Uma das formas de produção de conhecimento mais sensíveis a essas mutações é a 

educação. A educação reflete em suas ações a moral, a ética, os valores, a cultura da 

sociedade em que está inserida. Tais aspectos têm uma relação de interdependência e 

constituem um todo, não podendo ser compreendidos e explicados isoladamente, refletindo 

sua dimensão política, pois a educação não é neutra. Ou se educa para a manutenção das 

desigualdades sociais, ou se educa para a transformação destas.  

Educar não se resume apenas na relação ensinar-aprender. É muito mais que isso. É 

acreditar que o outro pode ir muito mais além, é acreditar no seu potencial enquanto ser 

humano, proporcionando um saber essencialmente significativo. E o saber só se torna 

significativo quando é útil e construído na relação com os demais, podendo deste aprender se 

projetar algo novo. Tais premissas norteiam o caminho dos processos formativos com a 

concretização do conceito de formação que deixa de ser algo abstrato para formar-se uma 

prática possível. 

Neste novo cenário professor e aluno constroem uma relação de cumplicidade, de 

mutua ajuda. Ambos trocam conhecimentos, experiências, um aprende com o outro. O 

conhecimento neste contexto não é algo acabado, as disciplinas compõem um saber 

articulado, relacionando-se entre si. Neste cenário se constrói e exercita a formação docente. 

Aponta-se então, espaços de formação continuada, onde individualmente se busca o que o 

coletivo dispõe. 

Nesta nova realidade o aluno pode definir seus objetivos, planejar suas atividades, 

tomar decisões e controlar o curso do caminho escolhido, transformando soluções. Deve 

explorar novas alternativas, usufruindo o prazer inesgotável de pensar e formalizar 

descobertas. A escola neste contexto tem por objetivo transformar o aluno em agente de sua 
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própria história, buscando gradativamente a mudança da concepção do processo de ensinar e 

aprender. 

Partindo deste princípio, a informática na educação, propriamente, as tecnologias de 

ponta – computador, INTERNET - tornam-se aliadas no processo de aprendizagem. O uso 

desse tipo de tecnologia exerce papel determinante nas mãos do professor como instrumento 

que possa também promover seu saber e o saber do outro. Neste modelo, talvez, a 

participação do professor seja mais eficaz do que em outros modelos na história da educação 

brasileira, uma vez que, ele não detém sozinho o poder do conhecimento, este conhecimento 

está em várias mãos, e acontece em vários momentos. Ele é útil enquanto mediador, 

pesquisador, investigador da aprendizagem.  

Nesse novo olhar se vislumbra o nosso conceito de formação docente, espaço 

institucional, individual e coletivo onde o docente não tem receitas de como fazer ao 

assumir esta postura pedagógico-formativa, busca encontrar o modo de fazer, refazer e 

desfazer, objetivando sempre a construção do conhecimento seu e do aluno; instigando 

entre eles o questionamento, o desafio, a argumentação, a crítica, a autocrítica, a 

inovação e despojando-o ao novo.   
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