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PREFÁCIO

Entre os fenômenos históricos que marcam a nossa época, 
no campo da educação, está o grande crescimento do número 
de professores que atuam na educação infantil, fundamental e 
média, em todas as suas modalidades. Este fenômeno está ligado 
ao movimento de universalização da educação básica e, com ele, 
a discussões mais amplas na sociedade sobre as funções da escola. 
Com isso, a formação desejada para essa nova docência está sempre 
no centro dos debates educacionais.

Pode-se fazer uma analogia entre as visões e concepções de 
formação dos educandos na escola básica, nas suas especificidades, 
idades e experiências com as visões e concepções de formação dos 
docentes. Nesse sentido, a massificação da escola e da docência 
coloca em pauta diferenciações nos sujeitos (professores e alunos) 
e nas propostas formativas que os envolvem. A universalização é, 
sem dúvida, um movimento histórico de grande importância na 
educação brasileira e deve ser muito valorizada. Evidenciam-se, 
contudo, as faltas, as demandas, as expectativas e as possibilidades 
diante de uma formação que não só respeite as diferenciações e 
especificidades, mas possibilite um avanço, um crescimento de 
cada um como sujeito social, nas habilidades e capacidades para 
o trabalho e a vida em sociedade.

Logo, nos perguntamos: como formar professores? Como 
formar professores, que chegam jovens na Universidade e cheios 
de expectativas, tanto em relação à sua própria formação quanto 
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em relação à formação das novas gerações? Como formar profes-
sores que já atuam na escola básica, com suas características, em 
contextos variados? Que conteúdos? Que posturas? Que projetos?

Essas questões têm nos ocupado nas últimas décadas. Elas 
põem em debate os modelos tradicionais de formação e procuram 
dialogar com a nova realidade da sociedade de direitos e com os 
sujeitos sociais, novos sujeitos que se apresentam nas suas dife-
renciações e diversidades. Por isso temos vivido e experienciado 
múltiplas ações, projetos, iniciativas etc.

Os desafios têm sido muitos e muitos são os formadores que 
se dedicam a eles: compreender a docência como uma atividade 
social complexa; compreender os educandos e seus docentes como 
sujeitos socioculturais; compreender os conhecimentos discipli-
nares na sua acepção de conhecimento escolar e não acadêmico, 
visando à formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos; 
compreender as avaliações; ter contato e ampliar conhecimentos 
das múltiplas linguagens; compreender que o ensino deverá es-
tar sempre associado a um projeto de formação, envolvendo os 
contextos gerais e particulares, os docentes e os discentes em suas 
histórias, memórias e condições de vida.

Esses desafios se apresentam em meio a uma grande contro-
vérsia que perpassa a docência na nossa sociedade nesse momento 
histórico: nunca se discursou e deu tanta visibilidade aos temas da 
educação quando, ao mesmo tempo, desvaloriza-se o profissional, 
sobretudo no que diz respeito às condições materiais de existência. 
Os baixos salários e as condições das práticas educativas com a 
universalização da escola transformam a docência numa profissão 
fortemente desprestigiada.

Como consequência, notamos a baixa procura dos cursos de 
licenciatura nas Universidades. As Universidades, por sua vez, não 
têm conseguido proporcionar uma formação rica e mais adequada 
àquele que será professor da escola básica, pois considera-se que 
grande parte do público desses cursos, de modo geral, de posse de 
baixo “capital cultural”, chega até ela carente dos requisitos con-
siderados necessários para a formação proposta. Não estariam os 
cursos de licenciatura reproduzindo a mesma situação e o mesmo 
discurso dos próprios docentes diante dos estudantes que chegam 
à escola média e fundamental? 
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Certo é que vivemos em nosso país um processo social im-
portante e complexo de ampliação dos direitos sociais, dentre 
eles o que se expressa na universalização da educação, o que tem 
levado para a escola básica e até ao ensino superior (em particular, 
nos cursos de licenciatura) os sujeitos sociais provenientes das 
camadas médias e populares. Essa situação tem exigido projeto 
próprio e especial, principalmente se considerarmos que ela não 
vem necessariamente acompanhada de uma melhora significativa 
nas condições socioeconômicas de vida dessa população e nem 
permitido uma valorização salarial da docência.

A formação de professores, assim, reveste-se de um conjunto 
de ações que devem ir para além da transmissão de conhecimentos 
essenciais – sempre essenciais – e se revestir de outros elementos. 
Entre muitos, citamos a importância da explicitação da formação 
voltada para uma relação dialógica e democrática entre todos os 
sujeitos da escola, no respeito às diferenças. É preciso entender os 
sujeitos da educação como sujeitos de cultura, buscando explicitar 
e valorizar seus múltiplos elementos, num amplo diálogo entre as 
culturas populares e as culturas dominantes, que são, geralmente, 
as mais valorizadas. A escola deve ser esse lugar do diálogo, trocas, 
reconstruções e os professores os interlocutores privilegiados. 
Portanto, além da valorização profissional, sua formação deverá 
estar sintonizada com a dinâmica cultural do nosso tempo.

v v v

Essas considerações gerais sobre a condição e formação docente 
nos dias atuais foram aqui apontadas para indicar as ricas possi-
bilidades que se apresentam nesse livro, que, redigido a muitas 
mãos, é fruto de encontros, diálogos, debates e discussões sobre 
os processos de formação e práticas pedagógicas diversas. 

A ação conjunta entre o Grupo de Pesquisa sobre Condição e 
Formação Docente (PRODOC) e o Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação à Docência (PIBID) vem significando a ampliação 
dos debates e um tratamento especial das questões que envolvem 
os processos formativos para a docência. 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   11 01/11/13   12:09



12

Esperamos que os textos aqui publicados possam apoiar os 
processos formativos que visam construir alternativas e ser alvo 
de novos estudos e elaborações, ampliando o debate sobre esse 
momento tão desafiador que vivemos, e que exige de nós a capa-
cidade de inovar os processos de formação.

Samira Zaidan
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APRESENTAÇÃO

I

Este livro nasceu da ação conjunta do Núcleo de Pesquisa 
sobre Condição e Formação Docente (PRODOC) e do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Faculdade de 
Educação da UFMG (PIBID-FAE/UFMG). Dessa ação conjunta 
resultou o CÍRCULO DE ESTUDOS PRODOC/PIBID, que tem 
como principal objetivo discutir questões trazidas pelos futuros 
professores sobre suas primeiras experiências de docência super-
visionada. Este livro reúne os textos escritos a partir dos relevantes 
debates promovidos pelo Círculo, ao longo dos anos de 2010 e 
2011 e no primeiro semestre de 2012.

Criado em 1998, na FAE/UFMG, com registro no CNPq em 
2006, o PRODOC reúne pesquisadores(as) de várias instituições 
universitárias (UFMG, UEMG, UFOP) e redes de educação bá-
sica. O grupo tem por objetivo realizar pesquisas sobre a condi-
ção docente e a formação de professores(as) em todos os níveis, 
desdobrando-se nas seguintes questões, dimensões e categorias 
de análise: a formação docente; os(as) professores(as) como su-
jeitos socioculturais; o cotidiano de vida e trabalho; experiências 
e histórias de vida do(a) professor(a); questões da subjetividade; 
corporeidade, gênero e ciclos de vida no exercício do magistério; 
a questão etnorracial na docência; multiculturalismo e intercul-
turalismo no exercício da docência; a escola e a sala de aula como 
espaços socioculturais; continuidades e rupturas nos processos de 
construção de identidades docentes; as dificuldades e os problemas 
vividos pelos(as) professores(as) no exercício do magistério na 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   13 01/11/13   12:09



14

contemporaneidade; os(as) docentes e as áreas de conhecimento e 
de pesquisa; os conteúdos disciplinares como mediação na prática e 
a construção curricular; sujeitos, cotidiano, representações, saberes 
e práticas dos(as) docentes na educação infantil, fundamental, mé-
dia, de jovens e adultos, e superior; os(as) professores(as) de escolas 
do campo; imagens da docência entre gerações de professores(as); 
elementos de heterogeneidade da categoria social dos professores.

O PIBID foi criado por meio de edital MEC/CAPES/FNDE, 
em novembro de 2007, com o objetivo de fomentar a iniciação à 
docência em cursos de licenciatura plena, para atuar na educação 
básica. Esse fomento se expressa na concessão de bolsas aos estu-
dantes de licenciatura, por dedicação à iniciação à docência, em 
moldes semelhantes ao já consolidado programa de concessão 
de bolsas à iniciação científica. Além da concessão de bolsas de 
iniciação à docência para alunos de cursos de licenciatura, ele 
concede bolsas para os coordenadores institucionais do Programa 
e para os professores da rede de educação básica que acolhem e 
orientam os bolsistas em suas escolas. O principal objetivo do PI-
BID é estimular os estudantes a investir na carreira do magistério 
da educação básica, principalmente nas áreas com maior carência 
de professores com formação específica, para as séries finais do 
fundamental e para todas as séries do ensino médio. Atualmente 
são concedidas 256 bolsas a estudantes de todos os cursos de licen-
ciatura da UFMG, inclusive dos cursos de Formação de Educadores 
Indígenas e Licenciatura do Campo.

O PIBID-FAE/UFMG foi pioneiro nesse edital. O programa se 
destaca como iniciativa inédita na história da formação docente 
brasileira por reunir de forma sistemática professores universi-
tários, licenciandos em formação inicial e professores de escolas 
públicas. Nessa interação, busca-se romper com a visão prescri-
tiva de formação de professores aproximando os conhecimentos 
produzidos na universidade e o cotidiano das escolas de educação 
básica. No PIBID–FAE/UFMG, o diálogo universidade/escola pú-
blica é uma estratégia fundamental para a melhoria da qualidade 
de ensino na educação básica. Esse diálogo tem sido permeado por 
conflitos profícuos na medida em que questiona, discute e viabili-
za interações entre metodologias de ensino das áreas envolvidas, 
produzindo conhecimento nas escolas e na universidade. 
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O Círculo de Estudos PRODOC/PIBID resultou de uma ini-
ciativa que visa à aproximação entre o grupo de pesquisadores e 
os estudantes em formação para a docência na educação básica. 
Realizado inicialmente apenas como atividade interna do Núcleo 
de Pesquisa, a adesão do PIBID-FAE/UFMG ao Círculo de Estudos 
permitiu o duplo movimento de ampliar o alcance da proposta do 
PRODOC relativa ao debate público de temas de seu interesse e, 
simultaneamente, permitir ao público do PIBID o acesso ao debate 
de temas relevantes para a formação dos futuros docentes. 

Este livro pretende levar a um público ainda mais amplo os 
temas já debatidos, além de permitir aos próprios alunos voltar 
ao debate a partir do texto escrito dos expositores. Esperamos, 
com isso, que os efeitos multiplicadores permitidos pelo livro não 
apenas ampliem o acesso às questões já discutidas, mas, sobretudo, 
fomentem a proposição de novas temáticas para o debate.

II

O debate em torno da necessidade de uma formação específica 
para a docência é relativamente recente na história da educação. 
No Brasil, ele pode ser remetido a meados do século XIX, quan-
do foram criadas as primeiras escolas Normais. Ele deriva do 
processo que consiste, simultaneamente, na ampliação da oferta 
de escolarização, com a consequente constituição dos sistemas 
nacionais de ensino, e das transformações próprias do mundo 
moderno-contemporâneo. 

A ampliação da oferta de escolarização levou à necessidade 
cada vez maior de um profissional especialmente formado para as 
atividades do ensino. As radicais transformações na organização do 
trabalho implicaram também mudanças na organização do ensino. 
Essas mudanças aconteceram tanto no que se refere à formação 
de profissionais para entrada no mercado de trabalho, cada vez 
mais caracterizado pela especialização de funções, quanto no que 
diz respeito às novidades trazidas pela secularização da cultura, 
pela aventura tecnológica de um mundo interligado virtualmente 
e pelo debate sobre a diversidade. 

Mais recentemente, o debate sobre formação de professores(as) 
incorporou a temática da condição docente e da condição discente. 
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Esse debate traz para o foco das discussões o estado real que deter-
mina, na ordem econômica, social, política, cultural e ideológica, 
os modos como se estabelecem as relações ensino-aprendizagem, o 
que levanta novos questionamentos sobre os modos como a prática 
pedagógica é realizada. São sobre esses temas que se ocupam os(as) 
autores(as) dos textos que compõem o presente livro.

III

O livro está dividido em quatro partes e, excetuando-se o texto 
de Maria Antonieta Bianchi, expressa o agrupamento de temáticas 
discutidas nos Círculos de Estudos PRODOC/PIBID. Na primeira 
parte, “Licenciatura: aspectos históricos e desafios contemporâ-
neos”, trazemos alguns breves apontamentos sobre a historicidade 
da formação de professores(as). O capítulo escrito por João Valdir 
Alves de Souza foca o debate na dimensão normativa e termina 
apontando alguns dos graves desafios enfrentados atualmente 
pelos cursos de licenciatura. O texto tenta responder às seguintes 
questões: para qual etapa da educação básica são formados, nos 
cursos de licenciatura, os professores brasileiros? Quais são as nor-
mas legais que regulam esses cursos na atualidade? Após fazer um 
rápido panorama histórico sobre a necessidade de uma formação 
específica para a docência e apontar os fundamentos sociológicos 
da regulação, a fim de justificar a organização da oferta escolar e 
da formação docente como política de Estado, o autor avança na 
análise dos principais instrumentos de regulação dos atuais cur-
sos de licenciatura: a Resolução nº 1/2002, a Resolução nº 2/2002 
e a Resolução nº 1/2006, do Conselho Nacional de Educação. O 
autor demonstra que, embora a normatização dos novos cursos de 
licenciatura tenha trazido importantes e significativas inovações 
para a formação de professores, restam embaraços que interpelam 
o entendimento dos pesquisadores e exigem novas ações do CNE, 
bem como novos e bons motivos que tornem a carreira docente 
mais atrativa.

O segundo texto, escrito por André Marcio Picanço Favacho, 
vai às origens do nosso processo de escolarização a fim de buscar 
nele alguns dos princípios constitutivos do discurso educacional 
que, desde a Colônia, prepondera na educação escolar. Tomando 
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como referência a produção teórica de Michel Foucault sobre o 
discurso e a análise do processo de captura e recolhimento dos 
meninos-índios, no século XVI, o autor pretende “compreender 
a prática de educar as crianças no Brasil”, um processo pelo qual

tomava-se não apenas as riquezas da terra, mas também os homens 
para o trabalho, as mulheres para o matrimônio e as crianças para a 
educação. Diferente da exploração e da colonização, a captura não era 
sangrenta e nem violenta da forma como entendemos; ela era branda e 
discursivamente poderosa; através dela alinhavam-se acordos com di-
ferentes tribos para realizar as pilhagens contra outras tribos e colonos; 
através dela se trocava liberdade por proteção.

Apesar de não ser o seu propósito, poderíamos continuar per-
guntando como o discurso pedagógico, em suas mais diferentes 
feições e acepções, continuou capturando meninos e meninas, ao 
longo do tempo, para transformá-los em alunos e trabalhadores. 

O terceiro texto é um belo depoimento da Professora Maria 
Antonieta Bianchi (in memoriam). Bianchi era professora aposen-
tada da Faculdade de Educação da UFMG e deixou importantes 
registros dos primeiros tempos da criação da Universidade, do 
curso de Pedagogia e da própria Faculdade de Educação. Deixou 
registro de pessoas – várias delas estrangeiras – que, no âmbito da 
administração do Estado ou da prática cotidiana da escola, cons-
tituíram-se nos pilares não só do que é a Faculdade de Educação 
hoje, mas no formato que os nossos cursos de formação pedagógica 
adquiriram na Universidade. Seu “memorial” foi publicado aqui 
como expressão do nosso desejo de homenageá-la. Como parece 
não ter sido escrito com o propósito de ser publicado – a despeito 
do formato acadêmico do registro – faltam-lhe as referências bi-
bliográficas, o que em nada impede a plena compreensão do texto. 

Essa primeira parte é encerrada com texto do Professor Luciano 
Mendes de Faria Filho. Nele o autor aponta a especificidade da 
docência em relação à pesquisa e defende que, mesmo que seja 
legítima a defesa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, a universidade precisa prestar mais atenção às diferentes 
sensibilidades, a fim de valorizar mais as atividades de ensino. Sem 
essa valorização, o magistério será uma profissão extinta. 
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Na segunda parte, “Pesquisas sobre formação de professores”, 
o propósito é destacar a formação docente como um campo es-
pecífico do conhecimento sobre educação escolar e, portanto, de 
pesquisa. No artigo que abre essa parte, o Professor Júlio Emílio 
Diniz-Pereira lembra que esse campo de pesquisa se constituiu 
recentemente, nos anos 1970, e ainda está buscando consolidação 
no Brasil e no mundo. Sustentando-se em ampla bibliografia, o 
autor analisa as principais modificações ocorridas no campo, des-
taca a busca por um foco e a adoção de metodologias adequadas, e 
apresenta ao leitor as atuais tendências, as principais críticas e os 
problemas enfrentados. O autor reivindica o aumento da qualidade 
das pesquisas sobre formação de professores e o fortalecimento 
do campo, entendendo que campo refere-se aos diferentes espaços 
sociais que possuem objetos de disputas e interesses específicos 
e, por isso mesmo, são irredutíveis aos objetos de lutas e aos in-
teresses próprios de outros campos. Sua leitura é fundamentada 
por reflexões de Pierre Bourdieu, para quem todos os campos se 
estruturam a partir de relações de aliança e/ou conflito entre os 
diferentes agentes que lutam pela posse de determinadas formas 
específicas de capital. A partir dessa concepção, o autor desen-
volve seu estudo sobre o campo de pesquisa sobre formação de 
professores reafirmando-o, em decorrência disso, como dinâmico, 
movediço e inconstante.

Em seguida, Wagner Ahmad Auarek, Célia Maria Nunes e Ma-
ria José de Paula escrevem sobre as “contribuições das narrativas” 
para a “pesquisa e formação com professores”. O texto discute 
estudos que tratam da importância de reconhecer os docentes 
como sujeitos inseridos em seu contexto histórico, social e cul-
tural, destacando os autores que apontam para uma mudança de 
eixo – de uma visão única para uma diversidade de percepções 
– no sentido de valorizar a história e a experiência de vida dos 
professores. É essa experiência que expressa a impossibilidade de 
separar o pessoal do profissional, uma vez que a maneira como 
cada professor ensina está relacionada com aquilo que ele é como 
pessoa e a sua visão de ser humano e de sociedade. Os autores 
enfatizam a emergência de ressignificações realizadas pelos pro-
fessores, elevando-os do estatuto de objeto para o de sujeito das 
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análises, isto é, dar vez e voz a esses sujeitos – homens e mulheres 
com “atributos de gênero, cor, idade, visões de mundo”. Destacam 
um número expressivo de estudos, na esfera das histórias de vida, 
com diferentes abordagens metodológicas, como biografia, auto-
biografia, relato de vida, história oral, relato oral, depoimento oral, 
história de vida, história oral de vida, história oral temática, relato 
oral de vida e as narrativas de formação para análise da formação 
e das condições da prática docente, afirmando que embora este 
debate seja antigo nas Ciências Humanas, o presente texto traz a 
discussão da contribuição das narrativas aos estudos que buscam 
interpretar e conhecer os(as) professores(as) no que envolve a 
formação, a profissão e a condição docente. 

Finalizando essa parte, Simone Grace de Paula, Wagner Ah-
mad Auarek, Samira Zaidan, Santuza Amorim Silva ampliam esse 
debate, destacando a pesquisa colaborativa entre professores da 
academia e professores da educação básica. Sustentando-se nessa 
metodologia de pesquisa os(as) autores(as) buscam viabilizar pro-
postas e alternativas que possam favorecer mudanças na cultura 
organizacional da escola, principalmente no que se refere às práti-
cas e aos saberes pedagógicos. Compreendendo as especificidades e 
respeitando as diferenças entre pesquisadores(as) e professores(as) 
da educação básica, acreditam na possibilidade de produzir novos 
conhecimentos a partir das experiências vividas no cotidiano das 
práticas. Reconhecer e valorizar os saberes dos professores da 
escola básica é fundamental para a construção de um patrimônio 
de cultura e de conhecimentos, levando a uma formação multi-
lateral que se vincula a perspectivas mais humanistas, éticas e de 
valorização dos sujeitos envolvidos nos processos formadores.

A terceira parte do livro, “Formação docente e contexto es-
colar”, aborda elementos do cotidiano da escola: a sala de aula, 
os profissionais do ensino em ação, a questão da indisciplina, as 
mudanças recentes da configuração da condição docente. Em “A 
sala de aula, seus sujeitos e suas relações”, Míria Gomes de Oliveira 
analisa a sala de aula como lócus fundamental de aprendizagem 
da instituição escolar. A autora discorre tanto sobre os aspectos 
visíveis da dimensão material da sala de aula quanto o que ela 
esconde sob o manto da invisibilidade discursiva. Buscando 
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refletir sobre o ambiente considerado o “coração da escola”, a au-
tora toma a sala de aula a partir de suas relações intersubjetivas, 
destacando aquilo que sugere, esconde, dissimula, indica, evoca 
ou provoca em sua complexidade cotidiana. Para tal, ela tece uma 
breve retrospectiva histórica acerca da sua configuração na Era 
Moderna e discute suas relações a partir da concepção de sujeito 
fundamentada nos estudos do “círculo de Bakhtin”. Para a autora, 
esses elementos permitem perceber as relações entre os sujeitos 
que constituem e são constituídos nos processos interativos que 
ocorrem na sala de aula.

Em seguida, Graça Paulino e Elaine Maria da Cunha Morais 
analisam a “Literatura como prática cultural no processo de alfa-
betização e letramento”. Elas discutem os problemas relacionados 
à alfabetização como parte de uma dificuldade antiga e persistente 
no Brasil. Mesmo tentando assegurar a todos a igualdade de acesso 
a bens econômicos e culturais, neles compreendidos a alfabetização 
e o domínio da língua escrita, percebe-se pelos resultados de diver-
sas avaliações o claro efeito das desigualdades sociais no interior da 
escola. Analisando resultados da Prova ABC (Avaliação Brasileira 
do Final do Ciclo de Alfabetização) aplicada no primeiro semestre 
de 2011, a cerca de 6 mil alunos de escolas municipais, estaduais 
e particulares de todas as capitais do país, as autoras ressaltam 
a necessidade de se combater as desigualdades de oferta entre 
as regiões e as redes de ensino, que já se apresentam críticas no 
final do ciclo de alfabetização, bem como a variação expressa nos 
resultados decorrentes da diferença entre rede pública ou privada. 

Se a sala de aula é o lócus fundamental da aprendizagem escolar, 
é para ela que se voltam as atenções de Luciano Silva Campos, ao 
abordar uma questão que se tornou um dos maiores obstáculos ao 
trabalho educativo nos nossos dias: a indisciplina. O autor afirma 
que, embora possam ser considerados triviais, sobretudo se com-
parados aos casos mais graves de violência escolar amplamente 
divulgados pela mídia nos últimos anos, os comportamentos de 
indisciplina podem perturbar significativamente a relação peda-
gógica, afetando a aprendizagem e a socialização dos estudantes. 
Descolando a associação comumente feita entre disciplina e au-
toritarismo ou tradicionalismo pedagógico, o texto prossegue na 
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indicação de que um bom clima disciplinar, pautado pelo respeito 
à autoridade do professor e às regras de convivência e trabalho, 
constitui uma condição fundamental para se garantir às crianças 
e jovens uma educação de qualidade. A dimensão da disciplina 
tem sido bastante negligenciada nas ações de formação inicial e 
continuada dos docentes brasileiros, os quais frequentemente se 
queixam da falta de conhecimentos e competências profissionais 
relacionadas a esse importante aspecto da sua ação. Assim, o 
artigo analisa algumas práticas docentes frequentemente apon-
tadas pelas pesquisas educacionais como favorecedoras de um 
bom clima disciplinar em sala de aula, demonstrando que longe 
de constranger e inibir a criatividade e a participação dos alunos, 
uma boa disciplina é não apenas meio para alcançar outros fins, 
mas é, ela mesma, uma finalidade pedagógica.

Sendo, ao mesmo tempo, lócus fundamental da aprendizagem 
escolar, mas, também, espaço pouco propício à criação de um clima 
adequado ao trabalho pedagógico, a sala de aula contemporânea 
se afigura como um lugar que estabelece um novo cenário para 
a condição docente. Ao explorar esse novo cenário, a partir de 
estudo com professores de Matemática, Wagner Ahmad Auarek 
apresenta algumas situações e processos que vêm determinando, 
na contemporaneidade, a condição docente do professorado da 
educação básica. Esse novo cenário combina a perda de prestígio 
da profissão com expansão da oferta a novos públicos ainda pouco 
propensos a assimilar a velha institucionalidade da forma escolar 
constituída no Mundo Moderno. Se as novidades trazidas pelos 
novos públicos podem significar, por um lado, novas possibilida-
des para um fazer pedagógico mais rico elas podem, também, por 
outro lado, gerar instabilidade e insegurança, fluidez e desconforto, 
angústia e mal-estar docente.

Mas é exatamente por ser a sala de aula o lugar das múltiplas 
relações, lugar mesmo onde se encontram os diversos códigos 
simbólicos da vida em sociedade, que ela deve ser vista como 
um caldeirão cultural em efervescência, tendo o professor como 
o mediador das culturas que aí se encontram e se enfrentam. 
Essa temática é abordada no texto “Os profissionais do ensino 
como mediadores das culturas na escola”, de João Valdir Alves de 
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Souza. Dialogando com Jean-Claude Forquin, que elabora cinco 
acepções do termo cultura, o autor afirma que as grandes crises 
vividas no terceiro quartel do século XX desestabilizaram os(as) 
professores(as) em relação a uma consolidada noção de cultura ge-
ral que cabia à escola a tarefa de transmitir. O novo cenário escolar, 
que combina expansão da oferta, declínio do prestígio da profissão 
docente e reconhecimento da legitimidade de incorporar a diver-
sidade cultural ao debate pedagógico, impõe enormes desafios à 
condição docente e à formação. Que escolhas os(as) professores(as) 
devem fazer no exercício da prática pedagógica, uma vez que os 
tempos escolares não comportam efetivamente o ensino de todas 
as culturas ou de todas as dimensões de uma cultura?

Finalmente, a quarta parte do livro, “Formação de professores(as) 
para a diversidade”, traz dois artigos que exploram uma dimensão 
dos processos formativos e das práticas pedagógicas que, se não é 
nova no reconhecimento da sua legitimidade, ainda está longe de 
lograr o êxito esperado. Em “Possibilidades de uma compreensão 
intercultural dos Direitos LGBT na Educação”, Marco Antonio 
Torres defende a importância do reconhecimento dos direitos 
de LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) no 
contexto educacional para o enfrentamento dos dispositivos da 
heteronormatividade que prevalecem na cultura escolar. O autor 
faz uma análise crítica da questão relativa aos direitos de LGBT 
nas políticas de direitos humanos e aponta a necessidade de 
compreendê-los diferentemente de uma concepção liberal dessas 
políticas, propondo desenvolver os seguintes pontos: a homofo-
bia como problema para educação, as disputas de grupos pelo 
reconhecimento desses direitos e, por fim, as políticas de direitos 
humanos a partir de uma perspectiva intercultural na educação. 
Para o autor os direitos LGBT podem se tornar uma possibilidade 
de interculturalidade dos direitos humanos e desse modo propiciar 
um acesso mais igualitário à educação.

Fechando essa parte e o livro, o artigo de Margareth Diniz 
“Formação docente para atendimento educacional às crianças que 
apresentam deficiências e/ou necessidades específicas: do discur-
so universal ao caso a caso” analisa as mudanças que passaram 
a afetar os diferentes grupos (gays, lésbicas, mulheres, crianças, 
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jovens, velhos, punks, índios, negros e pessoas com deficiência 
e\ou necessidades específicas) em contraposição a um modelo 
hegemônico que valorizava a homogeneização e uma pretensa 
igualdade no trato social. O conceito de diferença entendida 
como o reconhecimento das múltiplas formas de manifestar os 
gêneros, a sexualidade, a etnia, sua condição física e mental, dentre 
outras, se alia a constituição das novas identidades que passam a 
configurar-se na ordem social vigente. O texto visa interrogar os 
efeitos que essas mudanças trazem aos profissionais da educação 
que atuam diretamente com sujeitos e suas diferenças, levando-
-os(as) a se perguntarem: como agir em relação a essas diferenças? 
Como lidar com os diferentes sujeitos que manifestam e querem 
manifestar-se de formas variadas no tecido social? Essas perguntas 
perpassam especialmente os discursos de professores e professoras 
do ensino fundamental e as políticas de formação docente. Além 
disso, essas questões impactam também a formulação de políti-
cas públicas trazendo pontos de embaraço em relação ao dilema 
universal/particular.

Ao apresentarmos o conjunto de textos que compõem este livro, 
a nossa intenção é levar a um público ainda mais amplo os temas já 
debatidos nos Círculos de Estudos PRODOC/PIBID. Esperamos, 
com isso, que os efeitos multiplicadores permitidos pelo livro não 
apenas ampliem o acesso às questões já debatidas, mas, sobretudo, 
fomentem a proposição de novas temáticas para o debate.

Os organizadores
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Parte 1 
lICENCIATuRA

Aspectos históricos e desafios contemporâneos
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J O ã O  V a l d i r  a lV e s  d e  s O u z a

DIMENSÃO NORMATIVA E DESAFIOS 
ATuAIS DOS CuRSOS DE lICENCIATuRA

INTRODuÇÃO

Há exatos dez anos, o Conselho Pleno1 do Conselho Nacional 
de Educação (CNE) aprovava as resoluções que passariam a regular 
os cursos de formação de professores para a educação básica no 
Brasil. A Resolução nº 1/2002, de 18 de fevereiro de 2002, “Institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 
graduação plena.” A Resolução nº 2/2002, de 19 de fevereiro de 
2002, “Institui a duração e a carga horária dos cursos de licencia-
tura, de graduação plena, de formação de professores da Educação 
Básica em nível superior.”

A primeira Resolução tem como fundamento um longo parecer 
elaborado no ano anterior (Parecer CNE/CP nº 009/2001). Esse 
parecer faz detida análise do contexto educacional brasileiro do 
final do século XX e entrada no XXI, sobretudo no que se refere 
aos aspectos da redemocratização, após duas décadas de ditadura, 
e da universalização do ensino fundamental. Foi nesse cenário 
que se debateram as forças em conflito que tentaram estabelecer 
novas diretrizes para a formação de professores para a educação 
básica. A segunda resolução tem como fundamento um parecer 
mais enxuto, mas não menos substantivo (Parecer CNE/CP nº 
28/2001), que explora os antecedentes históricos da organização 
curricular dos cursos de licenciatura, sobretudo no que se refere 
à duração e à carga horária.
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Algum tempo depois, e não sem o enfrentamento de manifesta-
ções diversas, fundamentando-se no Parecer CNE nº 03/2006, foi 
aprovada a Resolução CNE/CP nº 1/2006, que “Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedago-
gia, licenciatura.” Resultado de um longo debate que atravessou, 
não sem conflito, mais de uma década, a partir da Constituição 
de 1988, e com os desdobramentos da LDBEN nº 9.394/96, esse 
conjunto normativo trouxe significativas inovações à formação 
de professores para a educação básica, ao mesmo tempo em que, 
ainda hoje, apresenta grandes desafios à sua implementação. Este 
texto constitui uma tentativa de apresentar os principais aspectos 
normativos2 dessa legislação e apontar suas potencialidades e seus 
desafios. 

ANTECEDENTES hISTóRICOS

O debate sobre a necessidade de uma formação específica 
para a docência é relativamente recente na história da educação 
brasileira. Ele deriva do processo que consiste, simultaneamente, 
na ampliação da oferta de escolarização, com a consequente cons-
tituição dos sistemas nacionais de ensino, e das transformações 
próprias do mundo moderno. 

A ampliação da oferta de escolarização levou à necessidade cada 
vez maior de um profissional especialmente formado para ensinar. 
As transformações do mundo moderno, com as radicais mudanças 
na organização do trabalho, implicaram, também, mudanças na 
organização desse ensino. Essas mudanças aconteceram tanto no 
que se refere à formação de profissionais para entrada no mercado 
de trabalho, cada vez mais caracterizado pela especialização de 
funções, quanto no que diz respeito às novidades trazidas pela 
secularização da cultura e pelo debate sobre a diversidade.

As questões relativas à formação de professores para a educação 
básica no Brasil podem ser remetidas a meados do século XIX, 
quando foram criadas as primeiras escolas Normais. Essas Escolas 
Normais, que deveriam formar professores para a escola elementar 
ou primária, nasceram como uma atribuição da Província, resul-
tado da descentralização realizada pelo Ato Adicional de 1834. 
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Em 1835, foram criadas as primeiras Escolas Normais de que se 
tem notícia: Niterói e Ouro Preto, em 1835; Salvador, em 1836; São 
Paulo e Fortaleza, em 1846 etc. Em Minas Gerais, a interiorização 
das Escolas Normais aconteceu lentamente ao longo da segunda 
metade do século XIX: em 1872, foi criada uma em Campanha; 
em 1879, em Diamantina; em 1880, em Montes Claros e Paracatu; 
em 1894, em Araçuaí, em 1897, em Minas Novas etc.3

Em decorrência dessa descentralização, cada província cons-
truiu experiências independentes de um poder normatizador 
central, o que resultou em grande diferenciação de sistemas de 
ensino. Além disso, ao final do século XIX, como resposta à lai-
cidade preconizada pela República e à perda de status de religião 
oficial de Estado, os católicos se mobilizaram e construíram vasta 
rede de escolarização não apenas para atender à infância e ado-
lescência, mas para formar professoras em internatos religiosos 
para atuar no processo de ampliação da instrução elementar.4 Essa 
trajetória é de tal forma diferenciada que nem mesmo cem anos 
de República conseguiram construir, de fato, um sistema nacional 
de ensino. Daí a necessidade de insistir numa Lei de Diretrizes de 
Bases da Educação Nacional5 e num Plano Nacional Articulado de 
Educação.6

A República foi proclamada em 1889 e instituída como Estados 
Unidos do Brasil. Apesar da transformação das províncias em es-
tados e da reivindicação de que constituíssem um ente federado, 
a dispersão que havia caracterizado as experiências de gestão pe-
dagógica ao longo do século XIX implicava um grande desafio ao 
projeto republicano de edificação da União.7 Além das dimensões 
continentais do território que algum ordenamento institucional 
deveria alcançar, as esferas de poder político estavam arranjadas 
em partidos de caráter provincial. Mesmo o Partido Republicano 
que havia alavancado a ruptura com o Império estava organizado 
nos estados: Partido Republicano Mineiro; Partido Republicano 
Paulista, Partido Republicano Rio-Grandense etc. Foi nesse cenário 
que uma educação de caráter nacional começou a ser reivindicada 
como meio de romper com o nosso provincianismo, termo que, 
a partir de então, começou a ser utilizado cada vez mais em tom 
pejorativo.
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A criação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922, o pri-
meiro a reivindicar abrangência nacional, é um dos marcos desse 
processo de modernização política. No plano da cultura, a Semana 
de Arte Moderna, nesse mesmo ano, girou em torno do desafio 
de pensar a relação entre o local e o nacional. Em termos sociais e 
econômicos, além da forte imigração, um intenso movimento de 
urbanização e deslocamento do eixo econômico do setor agrícola 
para o industrial desembocaria na Revolução de 1930. No campo 
da educação escolar, tentando acompanhar essas transformações 
– ou expressão delas – abre-se cada vez mais para o debate que a 
vê como impulso necessário à reconstrução social, seja pela am-
pliação do atendimento escolar seja pela mudança dos métodos de 
ensino, conforme registrado em célebre tese de Jorge Nagle sobre 
o “entusiasmo pela educação” e o “otimismo pedagógico”.8 Ainda 
que nem mesmo existisse uma agência nacional para organizar a 
oferta do ensino, uma vez que teve vida curta a Pasta da Instrução 
Pública, Correios e Telégrafos, de 1890, foi nesse cenário de efer-
vescência que várias experiências reformistas estaduais serviram 
de inspiração ao movimento escolanovista que marcou a educação 
brasileira a partir dos anos 1930.9 A criação do Ministério da Edu-
cação e Saúde Pública, em 1931, começou a tornar possível uma 
regulação da oferta do ensino no plano nacional.

Mais algumas décadas se passaram até que uma Lei de Diretri-
zes e Bases da educação começasse a vigorar no contexto nacional, 
a partir de 1961. Além de pressupor alguma regulação mais am-
pla, visando o estabelecimento de uma base nacional comum ao 
ensino escolar, essas diretrizes e bases vinham acompanhadas de 
uma perspectiva de planejamento da educação que, constituída 
no ideário escolanovista, adquiriu foro legal já na constituição de 
1934. Apesar do vai-e-vem decorrente das atribulações do Estado 
Novo (1937-45) e da redemocratização (1946-64), nova ditadura 
(1964-85) e novamente redemocratização (1985 aos nossos dias), 
consolida-se na sociedade civil a ideia de que a educação escolar 
precisa ser tratada como política de Estado e não como política 
de governo.10

É no contexto dessas atribulações que deve ser analisada a 
configuração histórica dos aspectos normativos dos cursos de 
formação de professores para a educação básica. Se, por um lado, 
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como resultado de lutas históricas da sociedade civil, ampliamos 
o acesso à escola ao ponto de podermos falar em universalização 
do ensino fundamental, por outro lado, revela-se de modo cada 
vez mais agudo a incapacidade de o Estado garantir a promessa 
de oferta de educação de qualidade, a começar pelas condições 
concretas de exercício da docência. A despeito do reconhecimento 
dessa incapacidade revelada até o momento, defende-se aqui que 
é como política de Estado – e somente com ela – que um Plano 
Nacional de Educação deve incorporar no seu bojo as questões 
referentes à formação de professores e, por extensão, de estabe-
lecimento dos regulamentos relativos aos cursos de licenciatura.

FuNDAMENTOS SOCIOlógICOS 
DA REgulAÇÃO

Uma das principais características do mundo moderno é o fato 
de as leis que regulam a vida social serem produto da ação reflexi-
va dos homens. Não só essas leis são produto de uma construção 
humana, mas o crescente componente de aceitação delas consti-
tui os fundamentos da sua legitimidade. Ainda que muito dessa 
legislação constitua uma imposição do Estado, o único elemento 
que constitui sua baliza, tanto para ampliar a sua aceitação quanto 
para contestá-la, é a reflexão crítica fundada na razão. Vem daí 
toda a sofisticada elaboração teórica feita por Max Weber acerca 
da preponderância do domínio racional-legal, de caráter impes-
soal, sobre as formas de domínio tradicional e carismático, aquele 
assentado na figura do senhor a quem se deve obediência e este 
assentado na figura do líder que deve ser seguido.11

A lei (do latim Lex legis) é uma exigência e condição de exis-
tência da sociedade. Ela expressa o conjunto de princípios, regras 
e normas que regulam a vida social. Seja ela fundada no direito 
consuetudinário, isto é, o que tem por fundamentos os costumes e 
hábitos cristalizados no tempo, seja expressa em norma jurídica, a 
lei é um atributo e um requisito do poder. Nas sociedades teocráti-
cas esse poder é atribuído a entes divinos, portanto justificado pelo 
transcendente e sobrenatural. Desobedecer à lei divina é incorrer 
em pecado, cuja gravidade pode variar de pequenas desobediências 
aos pecados mortais. 
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Nas sociedades modernas, contudo, há uma crescente prepon-
derância dos componentes reguladores elaborados pelos poderes 
legislativos dos Estados sobre os componentes reguladores esta-
belecidos por uma transcendência. Emerge e se constitui como 
projeto o entendimento de que os homens estabelecem contratos 
entre si e que a única forma de preservá-los da arbitrariedade da 
tirania é a construção de normas válidas para todos e às quais, 
uma vez estabelecidas como expressão de um consenso possível, 
todos devem obediência. Não obedecê-las constitui transgressão 
passível de punição e as penalidades impostas aos transgressores 
também não podem ir além daquilo que está estabelecido em lei.

Essa concepção de autonomia política, que consiste na insti-
tuição de normas para o agir humano como obras dos próprios 
homens, é um dos principais elementos constitutivos da moder-
nidade. Ainda que tenha se constituído como um de seus maiores 
desafios, o mundo moderno parece não poder prescindir do debate 
sobre o binômio regulação versus emancipação. Desde pelo menos 
o século XVIII, sobretudo a partir das formulações de Immanuel 
Kant,12 a emancipação é vista como o resultado da capacidade 
de sermos senhores de nós mesmos. Essa capacidade deverá ser 
conquistada pelo bom uso da razão que, pelo esclarecimento, nos 
permitirá formar os juízos corretos acerca das normas que devemos 
estabelecer para nos governar. Segundo Manfredo de Oliveira: 

Não se trata mais de acolher normas pré-existentes e predeterminadas, 
mas está em jogo aqui o próprio ato instituidor de normas. A responsabi-
lidade do homem não é mais responsabilidade “diante das normas”, mas 
responsabilidade “para as normas”: o homem sente-se agora responsável 
pela articulação do universo normativo que fundamenta incondicional-
mente seu agir no mundo. Muda assim a postura do homem diante das 
tarefas de sua vida, melhor dizendo: é só aqui que a vida deixa de ser apenas 
a efetivação de uma norma externa já estabelecida e torna-se propriamente 
tarefa: a moralização através dos atos da razão.13

Mas como produzir normas com validade para todos diante de 
um cenário que se revela, ao mesmo tempo, cada vez mais desigual 
e diferenciado, em que a própria razão tem sido sistematicamente 
submetida ao crivo de severa crítica? Para os propósitos deste 
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texto, a formulação dessa questão é feita apenas para demonstrar 
que ela não pode ser ignorada. Não há como respondê-la, mas 
também, não há como negar a relevância de formulações como a 
de Norberto Bobbio, ao escrever sobre a legalidade. Segundo ele, 
desde a antiguidade um dos temas mais recorrentes no debate 
político é o que põe em questão o “governo das leis” e o “governo 
dos homens”. Essa contraposição vem sempre acompanhada de 
um juízo moral que considera o primeiro um governo bom e o 
segundo um governo mau: “onde governam as leis, temos o reino 
da justiça; onde governam os homens, temos o reino do arbítrio.”14

Reside aí grande parte do debate sobre a relação entre legalidade 
e legitimidade. A legalidade diz respeito àquilo que está norma-
tizado em lei como esfera reguladora de um poder. A lei nunca 
é expressão de consenso total, posto que nunca vamos encontrar 
sociedades em que não haja, em algum nível, alguma diversidade 
de pensamento (a menos que seja possível falar em sociedades sem 
nenhuma diferenciação interna, como aquelas governadas pelo 
comunismo primitivo). Mas se a lei não é expressão do consen-
so, isso não significa que não tenha havido algum esforço nessa 
direção. Desde pelo menos a primeira Declaração Universal de 
Direitos, elaborada no contexto da França revolucionária de 1789, 
há uma definição de lei que tem sido transposta para o terreno 
contraditório e conflituoso da prática política, cujos resultados são 
extraordinariamente variados no tempo e nos diversos lugares ao 
redor do globo. Segundo o que está escrito no seu artigo 6:

A Lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm direito 
a participar pessoalmente, ou através de seus representantes, de sua for-
mação. Deve ser a mesma para todos, quer quando protege, quer quando 
castiga. Todos os cidadãos, sendo iguais diante dela, têm igual direito a 
todas as dignidades, cargos e empregos públicos, segundo a sua capacidade 
e sem outra distinção a não ser a de suas virtudes e de seus talentos.15

Se a lei é a expressão da vontade geral ela pode tanto ser elabo-
rada a partir desse princípio quanto pode ser revogada por pressão 
daqueles que consideram que ela resultou de uma arbitrariedade 
ou que já não mais corresponde a certo estado da organização 
social. É quando o império da legalidade encontra ou não seu 
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componente de legitimidade. Mais uma vez podemos voltar a 
Max Weber16 e encontrar nele um consistente entendimento da 
legitimidade como componente de aceitação de um atributo de 
poder. Se o poder é a capacidade que alguém tem de impor suas 
vontades sobre outrem, a legitimidade é a probabilidade de que 
essa imposição seja aceita. Daí o fato de Weber utilizar amplamente 
o conceito de dominação legítima, que tanto pode ser a aceitação 
do poder de alguém (domínio tradicional e carismático) quanto 
pode ser a aceitação do poder da lei (domínio racional-legal). É 
em termos bem semelhantes que Lucio Levi define legitimidade. 
Segundo ele a legitimidade é

um atributo do Estado, que consiste na presença, em uma parcela 
significativa da população, de um grau de consenso capaz de assegurar a 
obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em 
casos esporádicos. É por esta razão que todo poder busca alcançar con-
senso, de maneira que seja reconhecido como legítimo, transformando 
a obediência em adesão. A crença na Legitimidade é, pois, o elemento 
integrador na relação de poder que se verifica no âmbito do Estado.17

É, pois, sob a perspectiva da relação entre legalidade e legitimi-
dade que será feita a leitura da legislação que regula os cursos de 
formação de professores para a educação básica no Brasil.

NOVO TEMPO, NOVAS REgulAÇõES

O processo de redemocratização que se seguiu ao fim da dita-
dura militar (1964-1985) deixou claro que grande parte do velho 
sistema normativo não era mais adequado à nova ordem social 
que se pretendia edificar. A Constituição de 1988 foi a expressão 
jurídico-política dessa nova ordem. A constituição republicana 
é a mais elevada regulação normativa de todas as esferas da vida 
social dentro do território nacional, estabelecendo aí todos os 
direitos e deveres dos seus cidadãos. Nenhuma outra lei brasileira 
pode confrontá-la. 

A normatização relativa à educação compõe a seção I, do capí-
tulo III, do título VIII: “Da ordem social”. Por se tratar de questão 
complexa, como outras questões complexas cujos detalhes não 
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devem estar incluídos na Carta Maior, a norma constitucional 
remeteu à necessidade de outra lei à qual se atribuía a tarefa de 
regulamentar as questões relativas à educação nacional. O inciso 
XXIV do artigo 22 da Constituição estabelece que a legislação 
sobre as “Diretrizes e bases da educação nacional” é de competên-
cia privativa da União. Foi essa exigência que levou à elaboração 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEN nº 
9.394/96, de 20 de dezembro de 1996.

Importante destacar que, mesmo sem definir educação, logo 
no primeiro artigo a Lei aponta sua abrangência: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvol-
vem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais.18

Em decorrência do reconhecimento de que a educação é algo 
que perpassa as diversas instâncias da vida social e que, portanto, 
vai muito além daquilo que se faz na escola, o parágrafo 1º dessa 
Lei explicita que o objeto da regulação é a educação escolar: “Esta 
Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominan-
temente, por meio do ensino, em instituições próprias.”19

Importante destacar, também, que essa Lei distingue dois – e 
somente dois – níveis de escolarização: educação básica e educação 
superior. A educação básica, entendida como o mínimo necessá-
rio à formação comum de todas as crianças e jovens de zero a 17 
anos, será organizada em três etapas: educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. Essa nova concepção de educação 
básica amplia a duração do tempo de escolarização considerada a 
base necessária ao ingresso no mundo do trabalho ou no ensino 
superior, com vistas a desenvolver um projeto autônomo de vida 
cidadã. Se, à época da elaboração da Lei, o Brasil se aproximava 
da universalização do ensino fundamental, uma das metas impor-
tantes a serem perseguidas em Plano Nacional de Educação era a 
universalização da educação infantil e do ensino médio. 

Para universalizar a educação básica são necessários, além de 
outros importantes elementos, professores qualificados para a 
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docência nesse nível de ensino. Essa questão foi tratada nos artigos 
61 ao 67, no Título VI: “Dos profissionais da educação”. Em seu 
art. 62, a Lei diz:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em univer-
sidade e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal.20

Esse enunciado gerou sucessivas polêmicas porque nas Dispo-
sições Transitórias, art. 87, foi “instituída a Década da Educação, a 
iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.” E no parágrafo 
4º afirmava-se que “Até o fim da Década da Educação somente 
serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 
formados por treinamento em serviço.”

Essa polêmica em torno das exigências legais para a habilitação 
de professores para atuar na educação básica deixou claro que, 
ainda que a norma possa e deva se constituir uma referência, um 
norte ou um horizonte na luta coletiva por algo, uma coisa é a for-
malidade da lei e outra é o mundo real no qual as experiências são 
vividas. Tanto a norma pode estar em completo desacordo com as 
experiências quanto as experiências podem forjar um novo padrão 
regulatório ou, como no caso em pauta, trazer a debate temas até 
então desconhecidos ou negligenciados. Mesmo que uma resolução 
posterior do CNE tenha suspendido a exigência de habilitação em 
nível superior para o exercício da docência na educação infantil 
e séries iniciais do fundamental, o debate trouxe à tona a impor-
tância de preocupar-se com a boa formação profissional daqueles 
que vão cuidar das crianças na primeira infância.

Além disso, mudanças posteriores, a exemplo da introdução 
dos ciclos de formação e instituição do fundamental de 9 anos, 
trouxeram, para a ordem prática, importantes implicações no que 
se refere à normatização relativa à formação de professores. Se era 
tarefa da Escola Normal formar a professora da escola primária 
de 4 anos, a qual instância cabe a tarefa de formar os professores 
para a educação fundamental de 9 nove anos, esteja ela organizada 
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por seriação ou, e principalmente, por ciclos? Se estava claro que 
aos cursos superiores de licenciatura caberia a tarefa de formar 
os professores para atuarem nas séries finais do fundamental 
(antiga 5ª a 8ª) e ensino médio, como fica a situação da formação 
para atuar na escola organizada por ciclos? Qual é, finalmente, a 
norma legal que regula a formação de professores para o exercício 
da profissão na educação básica? 

Essa norma legal foi instituída pelo Decreto nº 3.276, de 6 de 
dezembro de 1999, que “Dispõe sobre a formação em nível su-
perior de professores para atuar na educação básica, e dá outras 
providências”. Em seu art. 2º, esse Decreto diz:

Art. 2º Os cursos de formação de professores para a educação básica 
serão organizados de modo a atender aos seguintes requisitos: 

I - compatibilidade com a etapa da educação básica em que atuarão 
os graduados; 

II - possibilidade de complementação de estudos, de modo a permitir 
aos graduados a atuação em outra etapa da educação básica; 

III - formação básica comum, com concepção curricular integrada, de 
modo a assegurar as especificidades do trabalho do professor na formação 
para atuação multidisciplinar e em campos específicos do conhecimento; 

IV - articulação entre os cursos de formação inicial e os diferentes 
programas e processos de formação continuada.21

Esse Decreto, no entanto, parece ter trazido mais confusão do 
que esclarecimento sobre a questão, além, é claro, da polêmica 
relativa à regularização da matéria por Decreto.22 Os requisitos 
contidos nesses quatro incisos parecem apontar para a possibili-
dade de organizar cursos de licenciatura para formar um professor 
polivalente para atuar na educação básica desde que: tenha uma 
formação inicial compatível “com a etapa da educação básica em 
que atuarão os graduados” (inciso I), isto é, infantil, fundamental 
e médio; o projeto pedagógico possibilite “complementação de es-
tudos, de modo a permitir aos graduados a atuação em outra etapa 
da educação básica”, o que poderia ser uma formação complemen-
tar, nos termos da UFMG, por exemplo, (inciso II); “formação 
básica comum”, tanto para “atuação multidisciplinar”, como é 
próprio do ofício do professor primário, quanto para atuação 
“em campos específicos do conhecimento”, como é próprio da 
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organização do ensino nas séries finais do fundamental e ensino 
médio (inciso III); e, ainda, integrar a formação inicial à formação 
continuada (inciso IV).

Alguns oproblemas se manifestam logo à primeira vista. Um 
deles é que não existe um fundamental de 9 anos homogêneo, mas 
séries/ciclos iniciais e séries/ciclos finais do fundamental, muito 
variáveis entre redes municipais e estaduais no que diz respeito à 
organização disciplinar e ao trabalho do professor. Isso se revela 
problemático tanto pelo tempo em que essa etapa comporta (9 
anos) quanto pelo histórico dessa organização: ensino multidis-
ciplinar nas séries/ciclos iniciais e ensino disciplinar nas séries/
ciclos finais do fundamental. Há uma formação para atuar nesse 
ensino multidisciplinar próprio das séries/ciclos iniciais e outra 
formação para atuar nas séries/ciclos finais do fundamental.

Outro problema é que o parágrafo segundo desse Decreto 
estabelece que “A formação em nível superior de professores para 
a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á exclu-
sivamente em cursos normais superiores.”23 Não mais existindo os 
cursos normais superiores essa formação passou a ser uma atribui-
ção dos cursos de Pedagogia, conforme estabeleceram, em 2006, 
suas novas diretrizes. O art. 4º da Resolução CNE/CP nº 1/2006, 
que “Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Graduação em Pedagogia” estabelece que:

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e 
apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos.24

Como atribuição do egresso do curso de Pedagogia, a Resolução 
estabelece, em seu art. 5º, inciso VI: “ensinar Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, 
de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desen-
volvimento humano”.25
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Cabe ao pedagogo ensinar conteúdos disciplinares, mas apenas 
nas séries ou ciclos iniciais do fundamental. Essas diretrizes não 
abrem nenhuma possibilidade para que os pedagogos comple-
mentem sua formação para atuar no ensino de Física ou Biologia, 
por exemplo, no ensino médio ou, até mesmo nas séries finais do 
fundamental. 

Um terceiro problema, ainda, se manifesta no parágrafo 4º, 
do art. 3º, que diz: “A formação de professores para a atuação em 
campos específicos do conhecimento far-se-á em cursos de licen-
ciatura, podendo os habilitados atuar, no ensino da sua especiali-
dade, em qualquer etapa da educação básica.”26 Seria o caso de um 
professor habilitado em Letras/Línguas Estrangeiras ou em Música 
ou Educação Física, desde que o respectivo projeto pedagógico 
tenha uma complementação de estudos, ensinar essas disciplinas 
na educação infantil e séries iniciais do fundamental? Mas essa 
não é uma atribuição do pedagogo, conforme o inciso VI do art. 
5º citado acima? A sequência de quadros que segue anexada a este 
texto pretende traduzir essa correlação entre níveis de ensino na 
educação e a formação de professores para atuar neles. 

Se a norma legal que estabelece as exigências quanto ao nível 
de formação para atuação nas diversas etapas da educação básica, 
ainda que sejam consideradas as questões acima, é a que está con-
tida no Decreto nº 3.276, a explicitação quanto às exigências dos 
percursos da “formação de professores para a atuação em campos 
específicos do conhecimento” está em duas resoluções do Conselho 
Nacional de Educação, ambas de 2002. 

A Resolução nº 1/2002 do CNE, fundamentada no Parecer 
CNE/CP nº 09/2001, estabelece as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Como o 
próprio nome indica, as Diretrizes para a Formação de Professores 
da Educação Básica constituem-se de um conjunto de princípios, 
fundamentos e procedimentos que devem ser observados por todos 
os estabelecimentos de ensino superior na organização curricular 
dos seus cursos de licenciatura. Seu objetivo é apresentar uma base 
comum de formação docente não apenas para que os titulados 
nesses cursos possam exercer a profissão nas escolas da educação 
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básica em todo o território nacional, mas para que possam efetivar, 
pela mediação que exercem no cotidiano das práticas educativas, 
os princípios republicanos expressos na Constituição.

A Resolução nº 2/2002 do CNE, apoiada no Parecer CNE/CP 
nº 28/2001, trata especificamente da duração e da carga horária 
dos cursos de licenciatura. A duração, segundo os pareceristas, “é o 
tempo decorrido entre o início e o término de um curso de ensino 
superior necessário à efetivação das suas diretrizes traduzidas no 
conjunto de seus componentes curriculares”. Ela pode ser com-
putada em anos, dias de trabalho ou pela combinação desses dois 
elementos. A duração mínima de um curso de licenciatura é três 
anos, desde que cumprida a carga horária mínima estabelecida. 
Segundo o que consta do Parecer,

a carga horária é o número de horas de atividade científico-acadêmica, 
número este expresso em legislação ou normatização, para ser cumprido 
por uma instituição de ensino superior, a fim de preencher um dos requi-
sitos para a validação de um diploma que, como título nacional de valor 
legal idêntico, deve possuir uma referência nacional comum.27

Nesse sentido, pode-se dizer que essa normatização dos novos 
cursos de licenciatura trouxe importantes e significativas inovações 
para a formação de professores. Vejamos algumas delas:
1. O caráter democrático da sua elaboração. Não vamos cair na 

ingenuidade de achar que uma lei é o produto da vontade de to-
dos. Ela resulta de um consenso possível, como foi dito anterior-
mente. Esse consenso resulta de relações de forças estabelecidas 
em determinadas circunstâncias. Ainda que alguns dos setores 
interessados na questão não tenham se sentido contemplados 
em suas demandas, não há dúvida de que as Diretrizes para a 
Formação de Professores da Educação Básica resultaram de 
amplo debate com representantes de grande número de enti-
dades ligadas à educação escolar, em cinco audiências públicas 
regionais e audiência pública nacional em Brasília, conforme 
está registrado nas três primeiras páginas do Parecer.28

2. Profissionalização da docência. Entre o registro formal e a 
realidade concreta a distância pode ser grande, mas as diretri-
zes apontam claramente a necessidade de superar a arraigada 
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concepção de magistério como sacerdócio. A universalização 
da oferta de educação básica, a democratização do acesso e per-
manência na escola e as profundas mudanças nas expectativas e 
demandas educacionais da sociedade brasileira trouxeram con-
sigo grande preocupação com a profissionalização da docência, 
que passa a ser vista como algo que exige mais que a posse de 
um dom ou a entrega pessoal a uma vocação. Ser comprometido 
com o exercício de uma função pública é uma coisa; tratá-la 
como trabalho missionário é outra muito diferente. 

3. Autonomia do percurso de formação docente. Historicamente, 
o percurso de formação de professores para a educação básica, 
excetuando-se o da Escola Normal, ficou conhecido como “mo-
delo 3+1”, um formato de curso ao qual se somava um ano de 
formação didática aos três anos de formação específica em um 
conteúdo de ensino. Desde os anos 1940, quando se ampliou 
a demanda por formação de professores para a segunda etapa 
do ensino fundamental e para o ensino médio, foram criados 
nos cursos de Pedagogia um Departamento de Didática ao qual 
cabia a responsabilidade pela formação pedagógica. A legisla-
ção em exame trouxe uma nova configuração para os cursos 
de licenciatura: exigência de graduação plena, com projeto 
pedagógico específico, percurso independente, terminalidade e 
titulação definida, com possibilidade de que a licenciatura tenha 
identidade própria e deixe de ser apêndice do bacharelado.

4. Nova concepção de educação básica. Como expressão das 
radicais mudanças pelas quais a sociedade tem passado, há o 
entendimento de que o antigo ensino primário ou mesmo o 
chamado fundamental já não são suficientes para garantir um 
mínimo de formação geral para se integrar a esses novos tempos. 
Emerge e se consolida uma nova concepção de educação básica, 
ampliada para além do primário e do fundamental, extensiva a 
toda a população de zero a 17 anos, o que “aumenta a duração 
da escolaridade considerada base necessária para exercer a 
cidadania, inserir-se produtivamente no mundo do trabalho e 
desenvolver um projeto de vida pessoal autônomo”.29

5. Ampliação da dimensão prática da formação. Uma das críticas 
mais persistentes relativamente aos cursos de formação de 
professores aponta para o excessivo aporte teórico sem uma 
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correspondente dimensão prática ou instrumental para o traba-
lho docente. Do ponto de vista formal, não há mais lugar para 
essa crítica. Das 2800 (duas mil e oitocentas) horas estabelecidas 
pela Resolução nº 2/2002, como o mínimo a ser observado na 
elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, 
1000 (mil) horas são destinadas a atividades práticas. Essa carga 
horária de prática, que deve estar bem articulada à dimensão 
teórica da formação, está assim distribuída: 400 (quatrocentas) 
horas de prática como componente curricular, entendida como 
importante dimensão formativa dos futuros docentes; 400 (qua-
trocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 
início da segunda metade do curso; 200 (duzentas) horas para 
outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais.30 

6. A formação das competências. O termo competência pode ser 
visto com ressalvas, por remeter à ideia de competição, algo 
que muitos acadêmicos gostariam de não ver a escola como seu 
lócus. No entanto, o termo competência pode ser lido também 
como “capacidade”, “habilidade”, “aptidão”, “idoneidade”, 
como aquilo que compete a alguém realizar no exercício do seu 
ofício. A competência, vista desse modo, é um dos requisitos 
da qualidade na educação. Como afirma Iria Brzezinski, ela é 
requisito pelo qual “supera-se a improvisação, o amadorismo, 
a mediocridade. Consiste na exigência da aplicação do método 
científico, da precisão técnica, do rigor filosófico, da disciplina 
metodológica.”31 A Resolução que trata das Diretrizes não poupa 
referências às competências a serem adquiridas pelos futuros 
professores. Conforme aparece justificado no Parecer que lhe 
dá os fundamentos e justificativa:

A perspectiva de formação profissional apresentada neste documento 
inverte a lógica que tradicionalmente presidiu a organização curricular: 
em lugar de partir de uma listagem de disciplinas obrigatórias e respec-
tivas cargas horárias, o paradigma exige tomar como referência inicial 
o conjunto das competências que se quer que o professor constitua no 
curso. São as competências que orientam a seleção e o ordenamento de 
conteúdos dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional bem como 
a alocação de tempos e espaços curriculares. O planejamento de uma 
matriz curricular de formação de professores constitui assim o primeiro 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   42 01/11/13   12:09



43 

passo para a transposição didática que o formador de formadores precisa 
realizar para transformar os conteúdos selecionados em objetos de ensino 
de seus alunos, futuros professores.32

A despeito dessas inovações, contudo, produto do debate 
amplamente estabelecido sobre formação de professores nas 
últimas décadas e da intensa mobilização e lutas das categorias 
profissionais representantes dos trabalhadores do setor, o cenário 
atual expressa claramente que tudo isso ainda não foi suficiente 
para tornar atraente a profissão docente e que a formação de 
professores ressente dramaticamente os limites impostos pelas 
condições objetivas da docência. É para esses desafios atuais que 
nos voltaremos a seguir.

DESAFIOS ATuAIS DA FORMAÇÃO DOCENTE

Os aspectos normativos da formação de professores aponta-
dos anteriormente expressam, sem dúvida, significativos avanços 
em consonância com o conjunto das transformações recentes na 
sociedade brasileira. Não reconhecer isso é jogar na lata de lixo 
todas as lutas por transformação, toda a reflexão crítica produzida 
na academia e fora dela, todos os sonhos que mobilizaram muita 
gente comprometida em fazer da escola um espaço adequado à 
formação democrática e cidadã. 

O reconhecimento desses avanços, contudo, não pode nos ofus-
car o fato de que a realidade da educação escolar está muito distante 
dos ideais que nutrem essas lutas. Refletir sobre os desafios atuais 
para a formação docente exige, necessariamente, confrontar esse 
plano ideal com as condições concretas do exercício da docência 
nas escolas de educação básica. Assumindo a condição docente 
como o estado real que determina, na ordem econômica, social, 
política, cultural e ideológica, os modos como a prática pedagó-
gica é realizada não há como negar o fato de que o quadro geral 
do exercício da docência atualmente é fortemente caracterizado 
pela precariedade. 

Além da condição docente existe, também, a condição discente 
que é o estado real que determina, em todas as esferas da vida 
social, os modos como os diferentes públicos são escolarizados, 
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inclusive os que vão se tornar professores. Não é a mesma coisa a 
situação de um bem nascido em que as motivações internas e os 
estímulos externos não encontram barreiras materiais e sociocul-
turais e a daqueles que antes de se ocuparem do cultivo do espírito 
precisam batalhar pela sobrevivência. Isso traz sérias implicações à 
formação de professores, processo que deve ser visto no confronto 
de fatores internos e externos aos sistemas de ensino. Vejamos 
alguns desses fatores.
1. Enorme distância entre o ideal e o real. É verdade que se cons-

truiu, ao longo dos últimos anos, uma vasta opinião pública 
que diz valorizar a educação e acreditar nela como importante 
elemento de reconstrução social. Este discurso, entretanto, está 
em contradição com uma realidade que é, ao mesmo tempo, 
diversificada e desigual. Se a diversidade é uma expressão 
do multiculturalismo que caracteriza a sociedade brasileira, 
revelando-se aí extraordinária riqueza da multiplicidade de 
traços culturais, a desigualdade revela como as pesadas estru-
turas sociais, políticas e econômicas do nosso passado histórico 
ainda produzem condições muito distintas de atendimento 
educacional a ricos e pobres, seja na escola pública seja na escola 
privada. Ao mesmo tempo em que se espera da educação escolar 
que ela ajude a preservar essa diversidade, levando os públicos 
escolares a construírem um sentimento de reconhecimento e 
respeito às diferenças, deseja-se também que ela seja capaz de 
diminuir as desigualdades sociais e econômicas, levando esses 
mesmos públicos a encontrarem no mercado de trabalho pos-
tos compatíveis com seu investimento e expectativas. Entre o 
elevado ideal e a realidade concreta dos fatos tem se revelado 
enorme distância. 

2. Baixo valor do diploma de professor. Um dos principais elemen-
tos que expressam essa distância entre a idealização relativa 
ao papel transformador da educação e a realidade dos fatos é 
o baixo valor do diploma do professor, tanto no que se refere 
aos bens econômicos (salário), quanto ao que se refere aos bens 
simbólicos (prestígio). Claro está que essa condição de desi-
gualdade socioeconômica e diversidade cultural nesse país de 
dimensões continentais faz dos sistemas de ensino uma grande 
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rede também diversificada e desigual. Verticalmente, essa rede é 
muito diversa nos níveis de ensino, pois é constituída de escolas 
que vão da educação infantil aos programas de pós-graduação. 
Horizontalmente, essa rede é igualmente diversa nas condições 
de ensino, pois ela é constituída de escolas que vão do nível 
internacional às turmas multisseriadas das distantes regiões 
rurais.
Mesmo se considerarmos a enorme variedade de condições de 

exercício da docência, ela é majoritariamente precária, uma vez 
que os que podem pagar por uma escola de elevada qualidade 
e os que disputam as poucas vagas oferecidas pelo bom sistema 
público constituem minoria da população. Mesmo se considerar-
mos, também, que historicamente a profissão não é situada entre 
as mais valorizadas economicamente, não podemos negar que o 
prestígio do mestre e da mestra fazia deles profissionais altamente 
reconhecidos socialmente. O mais grave no cenário atual é que 
nem mesmo a dimensão missionária do ofício resistiu à perda do 
status social da profissão. 

Esse baixo valor do diploma traz, ainda, implicações dramáticas 
para o quadro geral da formação de professores para a educação 
básica no país. Isso se expressa na diminuição da procura pelos 
cursos de licenciatura e no elevado índice de desistência e aban-
dono da profissão. A desistência diz respeito aos que se formam e 
não terão as salas de aula como destino ocupacional. O abandono 
diz respeito aos professores experientes que se afastam por adoe-
cimento ou por não suportarem mais serem vítimas de violência 
física e/ou simbólica no cotidiano da sala de aula.33

3. Ausência de um éthos universal de valorização da educação e 
da escola. A despeito do desejável crescimento de uma opinião 
pública em defesa da educação, expressa, por exemplo, na ampla 
cobertura da mídia, ainda falta muito para que seja construído 
um ethos (marca distintiva de um modo de ser) e que ele seja 
transposto para uma dimensão ética que toma a escola e as 
atividades nela desenvolvidas como trabalho árduo que exige 
disciplina, método e elevado investimento pessoal e coletivo. 
Ao tempo em que à escola tinham acesso os públicos facilmente 

escolarizáveis e que não causava constrangimento coletivo mandar 
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de volta para casa os que a ela não se adaptavam era, de certo modo, 
“fácil” ser professor. A universalização do atendimento, no final 
do século XX, ainda que restrito ao fundamental, e a promessa 
de universalização de toda a educação básica, trazem o enorme 
desafio de escolarizar os que não desejam ser escolarizados. É 
legítimo que os pais sejam obrigados a enviar seus filhos à escola, 
mas essa compulsoriedade traz sérias implicações para o trabalho 
docente. Todos os públicos começaram a ter acesso à escola e isso 
é resultado concreto de lutas históricas pelo direito à educação. 
Mas, como não há milagres em matéria de educação e ensino, isso 
também exigiria formar em quantidade e qualidade os professo-
res a quem caberia a tarefa de atender a todos esses públicos em 
condições que obedecessem a patamares mínimos de decência.34

4. Sistemas de ensino e reprodução sociocultural. A despeito da 
possibilidade de serem encontradas escolas de excelência em 
meios periféricos, é evidente que isso configura uma exceção. 
A regra é que os meios populares são atendidos por escolas 
que combinam precárias condições de oferta educacional com 
as precárias condições de vida dos públicos escolares. Como 
educação e ensino são processos complexos que se interligam 
a condições objetivas, o resultado geral desse processo tende 
a ser muito desvantajoso para as populações periféricas, tanto 
nos aglomerados urbanos quanto as dos mais distantes meios 
rurais. 
A despeito de serem encontradas, também, trajetórias de 

sucesso escolar de crianças nascidas em meios populares, isso 
“apenas” constitui exceção a uma probabilidade estatística de que 
os que terão acesso aos diplomas de níveis mais elevados e mais 
valorizados, tanto em termos econômicos como simbólicos, são 
os nascidos no topo da pirâmide social e que passaram por es-
colas do topo da pirâmide educacional. Se isso não constitui um 
destino inevitável pelo menos deve nos fazer crer que somente 
um investimento diferenciado de recursos humanos e financeiros 
poderia fazer alguma diferença na escolarização dos pobres. Como 
a crença é algo que está no plano das ideias, voltamos mais uma 
vez ao penoso confronto entre os ideais pedagógicos de uma boa 
escola para todos e as condições concretas das escolas em que 
quase todos estão matriculados. 
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Resulta disso que há uma forte correlação entre origem socio-
cultural, trajetórias de escolarização e destino ocupacional. Em 
outras palavras, quanto mais valorizado é um diploma maior é a 
probabilidade de seu possuidor ser originário do topo da pirâmide 
social. Pelo contrário, quanto menos valorizado é um diploma, 
maior é a probabilidade de seu possuidor ter origem na base da 
pirâmide social. Se o diploma é desvalorizado, a banalização do 
acesso a ele seguramente está associada à ampliação de rede esco-
lar de baixo prestígio. Definitivamente, a escola não é uma bolha 
isolada das relações sociais e o fato de o índice de qualidade da 
educação apontar universal correlação entre elevado desenvolvi-
mento socioeconômico e alto desempenho escolar não nos deve 
fazer crer que os estudantes mais ricos são, também, naturalmen-
te, mais inteligentes. Eles apenas têm condições objetivas mais 
adequadas à escolarização, geralmente em escolas em condições 
objetivas de atender às suas demandas.

A esses aspectos externos à escola somam-se outros internos a 
elas, inclusive às escolas de formação de professores, que também 
são parte do sistema e não estão acima das condições concretas do 
ser social e do fazer docente. Internamente aos cursos de formação 
de professores podem ser destacados os seguintes elementos:
1. Combinação de precariedade da formação básica com preca-

riedade do percurso escolar. Democratizar o acesso ao ensino 
superior é palavra de ordem mais que legítima, sobretudo em 
países de pequena taxa de escolarização nesse nível, como o 
Brasil. Isso, no entanto, traz sérias implicações que não podem 
ser desconsideradas. A baixa atratividade de algumas carreiras, 
como a docente, por exemplo, pode efetivamente permitir o 
acesso de estratos populares ao ensino superior, por diminuir 
a pressão no funil dos processos de recrutamento e seleção. Ao 
mesmo tempo, contudo, esse recrutamento pode destinar aos 
cursos de licenciatura exatamente os estudantes entre aqueles 
de escolarização básica mais precária e não necessariamente 
garantir a eles percursos de formação que lhes permitam uma 
mudança significativa em relação ao quadro de origem. Revela-
-se, pois, internamente à escola, de modo perverso, o modo pelo 
qual o sistema de ensino reproduz a estrutura social.
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2. Elevado índice de “desistência” e “abandono” da profissão. Como 
decorrência do baixo valor do diploma de professor e da baixa 
atratividade da carreira docente tem sido recorrente um duplo 
movimento dos titulados em licenciatura: a “desistência”, ex-
pressa por aqueles que se formam e não terão as salas de aula 
como destino ocupacional; e o “abandono”, expresso por aque-
les que somente terão a sala de aula como destino ocupacional 
até que uma ocupação mais atrativa apareça no horizonte. O 
absenteísmo também já tem sido estudado como expressão 
do elevado índice de professores experientes que se afastam 
por adoecimento ou por não suportarem mais ser vítimas de 
violência física e/ou simbólica no cotidiano escolar.35

3. Aumento da carga horária mínima de prática e estágio não se 
traduz em melhoria da qualidade da oferta do curso. Reiteradas 
críticas aos cursos de licenciatura têm apontado como uma de 
suas fragilidades o teoricismo reinante a partir dos anos 1980. A 
Resolução nº 2/2002 tentou responder a essa crítica ampliando 
a carga horária de prática e estágio das 300 horas estabelecidas 
pela LDB para 800 horas, sendo 400 horas para prática como 
componente curricular e 400 horas para estágio curricular 
obrigatório. Inúmeros eventos acadêmicos de norte a sul do 
país têm apontado grande dificuldade de se implementar essa 
carga horária e várias foram as consultas ao CNE solicitando 
informações sobre modos de sua aplicação a ponto de o Con-
selho Pleno do CNE ter elaborado, em 2006, parecer favorável 
à diminuição do estágio para 300 h,36 o que não se traduziu em 
nova Resolução.

4. Arranjos precários para incorporar o aumento de carga horária 
sem inflacionar os encargos docentes. As amplas discussões que 
levaram a Resolução nº 2/2002 a estabelecer 2800 horas como 
carga horária mínima para os cursos de licenciatura tentaram 
assegurar para as licenciaturas plenas uma formação que de-
finitivamente superassem as chamadas licenciaturas curtas 
que vigoraram nos anos 1970 e 1980. Isso significou efetiva e 
real ampliação da carga horária de muitos cursos nas diversas 
universidades. As reformas curriculares levadas a efeito para 
adequar esses cursos às novas resoluções tiveram que lidar 
com a exigência de aumento da carga horária sem inflacionar 
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os encargos didáticos em momento desfavorável à ampliação 
do quadro de professores. A solução encontrada consistiu em 
estabelecer arranjos que computaram esse aumento de carga 
horária como tempo efetivo do aluno sem que isso significasse 
tempo de trabalho para o professor. Desse modo, o aumento 
real de carga horária para prática e estágio podem ter significa-
do peça de ficção, instrumento formal de ampliação do tempo 
de formação sem que isso se traduza em ganhos acadêmicos 
efetivos. 

5. Oferta do curso no turno noturno. A ampliação de cursos e vagas 
no ensino superior, tanto no ensino público quanto privado, 
aconteceu predominantemente no turno noturno e isso tem 
sérias implicações na qualidade da oferta. De um lado, está a 
figura do estudante trabalhador que vai para a sala de aula após 
longa jornada de trabalho. Mais que um estudante trabalhador, 
esse aluno do noturno precisa combinar seu tempo de escola 
precarizado com pouca disponibilidade de outro tempo para 
investir em sua formação, o que faz da “condição discente” do 
aluno do noturno, de modo geral, uma situação bem diferente 
da “condição discente” do aluno do diurno, sobretudo se este 
não precisa disputar seu “tempo de escola” com “tempo de 
trabalho”. Por outro lado, o funcionamento escolar no noturno 
tem sido reiteradamente apontado como mais precário que o 
funcionamento na mesma instituição escolar no diurno, sejam 
os colegiados ou departamentos e seções de ensino, sejam as 
bibliotecas, as seções de apoio didático (equipamentos, labo-
ratórios) ou cantinas. Além disso, se a carga horária de prática 
tem encontrado desafio para efetivação nos cursos diurnos, 
esses desafios são ainda maiores nos cursos noturnos. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

Pode-se dizer que, sem dúvida, essa normatização dos novos 
cursos de licenciatura trouxe importantes e significativas inovações 
para a formação de professores. No entanto, restam embaraços que 
interpelam não só o nosso entendimento, mas, também, novas 
ações do CNE.
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Os cursos das Escolas Normais formavam o(a)s professore(a)
s para atuar no ensino primário de quatro anos e os cursos de 
licenciatura plena, em nível superior, formavam os que atuariam 
no ensino disciplinar nas quatro séries finais do fundamental 
e no ensino médio. Exigências trazidas pela LDBEN relativas 
à formação em nível superior (ainda que não necessariamente 
implementadas) para atuação na educação infantil e no primário, 
uma nova concepção de educação básica em três etapas (infantil, 
fundamental e médio) e a reorganização das etapas da educação 
básica (de seriado para ciclos de formação, fundamental de 9 anos) 
trouxeram dúvidas a respeito de como devem ser organizados os 
currículos dos cursos de licenciatura plena, em nível superior. 

A despeito da tentativa de se constituir uma concepção de 
educação fundamental, sua organização em uma primeira eta-
pa do fundamental (em série ou ciclo), organizada por ensino 
multidisciplinar, e uma segunda etapa do fundamental (também 
em série ou ciclo), organizada por ensino disciplinar dificulta o 
entendimento da correlação entre formação de professores para 
a educação básica e etapa para a qual se destina essa formação. 

Este texto tentou dar algumas respostas a essas questões. Ao 
analisar os principais instrumentos normativos que regulam 
atualmente os cursos de licenciatura37 tentou-se mostrar que 
essa legislação, ainda que traga alguma luz a esse cenário, não é 
suficientemente clara para distinguir os modos de inserção dos 
professores nas diversas etapas da educação básica. 

Apesar dos significativos avanços, ainda que essa legislação 
traga alguma luz ao cenário da formação de professores para atua-
ção na educação básica, conclui-se que ainda estamos vivendo um 
dilema: por um lado, ao conceito de educação básica ainda falta 
efetivamente corresponder uma organização escolar que supere 
velhas nomenclaturas como séries iniciais e séries finais do fun-
damental. Por outro lado, e talvez em decorrência disso, continua 
obscura a delimitação das fronteiras de atuação, sobretudo no 
ensino fundamental, dos professores formados em Pedagogia e 
aqueles formados nas outras licenciaturas para a educação básica. 
E isso tem sérias implicações em termos de políticas de currículo 
e sua conformação prática para a formação de professores.
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Mesmo que se consiga um acordo quanto a essa normatização, 
contudo, nenhuma formação conseguirá um bom arranjo interno à 
escola se não houver bons motivos externos que tornem a carreira 
docente mais atrativa.

NOTAS

1 O Conselho Nacional de Educação é um órgão de normatização, deliberação 
e de assessoramento ao Ministério da Educação “no desempenho das funções 
e atribuições do poder público federal em matéria de educação, cabendo-lhe 
formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do 
ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a parti-
cipação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira.” (Disponível 
em:<www.mec.gov.br>. Acesso em: 12/6/2012). Ele é composto por duas 
Câmaras: a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior. 
As duas Câmaras compõem o Conselho Pleno. 

2 Não há o propósito, aqui, de explicitar os embates que levaram ao estabele-
cimento de uma ou outra posição, fato relevante, mas objeto para outro mo-
mento. O que se toma por objeto, neste momento, é a análise do que resultou 
como norma.

3 DURÃES, 2009; MOURÃO, 1959, p 142-144.
4 LOPES; BICALHO, 1993; SOUZA, 2000.
5 CURY, 1997.
6 DOURADO, 2011.
7 Nessa perspectiva de novas vias de organização da nação, fazia-se presente a 

questão do federalismo e sua complexidade. Afinal, a federação é a união de 
membros federados formando uma só Unidade Soberana: o Estado. Ou seja, 
no caso do Brasil, é o que se denomina “União” (CURY, 2010, p. 35).

8 NAGLE, 1977.
9 BOSI, 1994; CORRÊA, 1988.
10 DOURADO, 2011, p. 17-60.
11 WEBER, 1995.
12 KANT, 2005.
13 OLIVEIRA, 1993, P. 20.
14 BOBBIO, 1993, P. 674.
15 DECLARAÇÃO
16 WEBER, 1995.
17 LEVI, 1993, p. 675.
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18 LDB nº 9.394/96.
19 LDB nº 9.394/96.
20 LDB nº 9.394/96.
21 Decreto nº 3.276.
22 Veja-se, por exemplo, a “denúncia” publicada em Educação & Sociedade, n. 68, 

em dezembro de 1999, um número especial sobre “Formação de Profissionais 
da Educação”. 

23 O fato de o Decreto nº 3.554, de 7 de agosto de 2000, ter mudado a formulação 
“exclusivamente” por “preferencialmente” não muda a natureza do que está 
em discussão aqui.

24 Resolução CNE/CP nº 1/2006.
25 Resolução CNE/CP nº 1/2006.
26 Decreto nº 3.276.
27 Parecer CNE/CP nº 28/2001, p. 2.
28 Parecer CNE/CP nº 09/2001, p. 2 e 3.
29 Parecer CNE/CP nº 09/2001, p. 10.
30 Sobre a prática como componente curricular e a prática no estágio ver o Parecer 

CNE/CP nº 28/2001. Ver, também, BRZEZINSKI, 1998; SOUZA, 2007. 
31 BRZEZINSKI, 1998, p. 166.
32 Parecer CNE/CP nº 09/2001, p. 44.
33 GATTI, 2009; SOUZA, 2011; DINIZ-PEREIRA, 2011.
34 SOUZA, 2011.
35 DIAS, 2012.
36 Parecer CNE/CP nº 005/2006.
37 Decreto nº 3.276/99, Resolução CNE/CP nº 1/2002, Resolução CNE/CP nº 

2/2002 e a Resolução CNE/CP nº 1/2006.
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Anexo I

Organização da educação básica no Brasil e exigências relativas à 
formação de professores

Antes da LDBEN nº 9.394/96  
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)

Creche/pré-escola Primário Ginasial Médio 

0-6 anos 7, 8, 9, 10 anos 
1ª a 4ª série 

11, 12, 13, 14 anos 
5ª a 8ª série

15, 16, 17 anos
1º ao 3º ano

Não exige formação 
específica

Formação em Escola 
Normal (3 anos) 

Formação em cursos de licenciatura curta 
(3 anos) ou plena (4 anos) para ensino 
disciplinar 

Após a LDBEN nº 9.394/96  
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)

Organização por série

Educação Infantil Fundamental 
Médio e 

Educação Profissional de 
nível médio

0-6 anos 7, 8, 9, 10 anos 
1ª a 4ª série 

11, 12, 13, 
14 anos 
5ª a 8ª série

15, 16, 17 anos
1º ao 3º ano

Formação em cursos de licenciatura plena 
(Normal Superior de 4 anos), admitida a 
Formação em Escola Normal (3 anos) 

Formação em cursos de licenciatura plena 
(4 anos) para ensino disciplinar 
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Após da LDBEN nº 9.394/96  
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)

Organização por ciclo (varia por estado e por município)

Educação Infantil Fundamental
Médio e 

Educação Profissional de 
nível médio

0-6 anos
(0-5 anos) 

(6), 7, 8 anos
1º ciclo

(9), 10, 11 anos
2º ciclo

12, 13, 
14 anos
3º ciclo

15, 16, 17 anos
1º ao 3º ano

Formação em cursos de licenciatura plena (Normal 
Superior de 4 anos), admitida a Formação em Escola 
Normal (3 anos)

Formação em cursos de licenciatura 
plena (4 anos) para ensino disciplinar

A partir de 2009, com fundamental de 9 anos  
(Em Minas, a partir de 2004)

Educação Infantil Fundamental
Médio e 

Educação Profissional de 
nível médio

0-5 anos 6, 7, 8 anos
1º ciclo

9, 10, 11 anos
2º ciclo

12, 13, 14 
anos
3º ciclo

15, 16, 17 anos
1º ao 3º ano

Formação em cursos de licenciatura plena 
(Pedagogia), admitida a Formação em Escola 
Normal (3 anos)

Formação em cursos de licenciatura plena 
(4 anos) para ensino disciplinar

Elaboração do autor.
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a n d r é  M a r c i O  P i c a n ç O  F aVa c h O

A gRAMÁTICA DO DISCuRSO 
PEDAgógICO NO BRASIl

INTRODuÇÃO

Considerando ser a noção de discurso pedagógico uma questão 
de fundo para todo e qualquer professor – não porque ela em si 
signifique qualquer coisa de extraordinário, mas porque, afinal, é 
com isto que a docência se ocupa e se constitui –, tenho empre-
endido esforços a fim de especular e compreender como ela tem 
sido discursada e constituído os professores, principalmente os 
da educação básica. 

Contudo, de tudo que já pesquisei o que mais tem me sur-
preendido não é necessariamente a educação básica em si, mas a 
formação do professor. Isto é, já faz tempo que o ensino superior 
não tem dado a devida atenção a esse tema. A formação do profes-
sor ainda não despertou para si a vontade de examinar o discurso 
pedagógico pelo simples fato de que ela tem na crítica – principal 
atividade de formação nas ciências humanas, a crença de que esse 
exame já se realiza por tabela.

Na verdade, o discurso pedagógico está excluído da formação 
do professor porque se tornou lugar comum o entendimento de 
que nenhuma profissão se ocupa com os seus discursos formado-
res, acreditando que, pelo uso ou pela prática, essa tarefa se daria 
naturalmente; de maneira que, em geral, os profissionais não se 
ocupam com os discursos que o transformaram em sujeito de 
uma profissão. A não ser os profissionais (alguns) das ciências que 
lidam diretamente com a constituição do sujeito – que dispensam 
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alguma análise sobre o seu próprio discurso –, raramente vimos 
os profissionais ocupados com os discursos que o constituem, 
ou seja, é incomum ver o sociólogo ocupado com o discurso 
sociológico, o psicólogo ocupado com o discurso psicológico, o 
filósofo ocupado com o discurso filosófico, o médico ocupado 
com o discurso médico etc. Obviamente, esses profissionais se 
ocupam epistemologicamente com seus discursos, isto é, sabem 
das rupturas ocorridas no pensamento das suas ciências, mas não 
se ocupam subjetivamente com os discursos de sua área de atuação. 
Da mesma maneira, os professores também não se ocupam com o 
seu próprio discurso, isto é, com o discurso pedagógico.

Ocorre que se nós não nos ocupamos subjetivamente com os 
nossos discursos formadores, não tenhamos dúvida alguma: eles 
se ocupam de nós e nos constituem sujeitos de suas vontades!

No caso do discurso pedagógico, podemos vê-lo atuar em várias 
esferas ou espaços da sociedade. Na esfera jurídica, por exemplo, 
o discurso pedagógico é convocado a provocar no infrator o que 
os juristas chamam de efeito pedagógico. Para estes, o discurso 
pedagógico possui a função de punir moralmente os infratores a 
fim de produzir uma aprendizagem, de preferência moral, sobre 
os seus comportamentos. O discurso pedagógico nessa esfera será 
assim requisitado tanto para os prisioneiros em si como para os 
adolescentes que se encontram em medida socioeducativa. Nesse 
caso, o efeito pedagógico não passa de uma correção moral de 
comportamentos ou costumes contrários à boa convivência. Cor-
reção que se pretende desmembrada de qualquer contextualização 
política, social ou cultural. Esse sentido da noção de pedagógico 
também é comum ver nas reportagens de jornais e nas falas coti-
dianas em vários campos sociais, inclusive na escola básica.

Na esfera da escolarização, propriamente dita, os professores da 
educação básica são levados (pela sua formação ou pela sua prática 
cotidiana) a separar a noção de discurso pedagógico em dois ter-
mos: para um lado, fica o pedagógico e, para o outro, o discurso. 

Como se fossem coisas distintas, os professores tomam o 
discurso como algo exclusivamente negativo, enquanto atribuem 
ao pedagógico um valor positivo ou passível de positividade. O 
discurso, mais por razões políticas do que teóricas, é concebido 
como sinônimo de ideologia, (de coisa negativa), que emana do 
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Estado e, em alguns casos, deve ser desmistificado pelo pedagógico. 
O pedagógico, pois, se impõe como uma espécie quase que com 
vida própria e, em alguns casos, é responsabilizado em manter 
a esperança educativa. Esperança que se manifesta por diferen-
tes caminhos, seja por um viés emancipatório, civilizatório ou, 
simplesmente, pela docilização de corpos. Assim, o que pode se 
chamar de discurso pedagógico para os professores da educação 
básica é a possibilidade de atuar sobre os alunos a fim de melhorar 
ou alterar seus destinos, de civilizá-los, de abrandar ou corrigir seus 
comportamentos e, em alguns casos, de emancipá-los de certos 
pensamentos ou de sua condição social. 

No ensino superior – limito-me ao curso de Pedagogia –, 
infelizmente disponho poucas reflexões sobre o discurso dos 
professores. O saber que tenho acumulado sobre esse campo 
diz respeito apenas à ciência pedagógica, isto é, à Pedagogia, e 
vejo que ela construiu para si balizas conceituais mais sólidas, se 
comparadas ao que fazem os professores da educação básica, para 
pensar a noção em questão. 

Por meio das ciências da educação e outras, mais especialmente 
através da análise de conteúdo de caráter marxista que atraves-
sou essas disciplinas desde o final da década de 1970, disciplinas 
como Psicologia da Educação, História da Educação, Sociologia 
da Educação, mas também os Estudos de Currículo e da Lingua-
gem contribuíram decisivamente para que a pedagogia definisse 
atualmente o que hoje ela pensa e entende sobre a noção de dis-
curso pedagógico, de maneira que para a pedagogia o discurso 
pedagógico é antes de tudo uma perspectiva que deve considerar 
pelo menos: 1) a crítica histórica da educação, isto é, quem são os 
personagens responsáveis pelas reformas educativas, em que con-
dições essas reformas foram feitas, o que e porque eles defenderam 
essa ou aquela posição; 2) a crítica do presente da educação, isto 
é, como os programas educativos estão associados às políticas de 
Estado e de mercado nacional e mundial; 3) a crítica performativa 
dos professores, isto é, o que fazemos hoje em educação corres-
ponde histórica, política e epistemologicamente um avanço ou um 
retrocesso? Ou seja, nossas práticas são inovadoras ou retrógadas, 
contextualizadas ou descontextualizadas?
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Apesar de no ensino superior essas balizas serem mais bem 
elaboradas do que simplesmente corrigir comportamento dos 
alunos, como muitas vezes pensam os professores da educação 
básica e os magistrados, a divisão que considera o discurso como 
algo negativo e o pedagógico como algo positivo também está 
presente nas pesquisas realizadas pela ciência pedagógica. E por 
que isso aí também persiste?

No meu entendimento isso persiste em razão das escolhas 
teóricas e metodológicas (que são também escolhas políticas) 
que a pedagogia compartilhou com as ciências da educação. Não 
cabe aqui destacar cada escolha feita, de cada ciência, basta lem-
brar, no entanto, que, para o estudo da própria noção de discurso 
pedagógico, a sociologia da educação se encarregou de explicitar, 
talvez estabelecer, a então divisão entre o discurso (negativo) e o 
pedagógico (positivo). 

Bourdieu e Passeron,1 por exemplo, deixam claro que em ma-
téria de ensino o discurso pedagógico é um dos mecanismos pelos 
quais o Estado filtra os conflitos de classe a fim de estabelecer o 
consenso social. Ou seja, para amenizar os efeitos da força esta-
tal sobre a população, o discurso pedagógico se transforma em 
violência simbólica, com a capacidade de criar falsos consensos 
educacionais, que se corporificam em atividades docentes, normas 
escolares e em legitimidade escolar, como se a escola fosse uma 
necessidade social natural.

Basil Bernstein, outro grande especialista sobre o discurso 
pedagógico, em sua obra A estruturação do discurso pedagógico, 
mostra, entre outras coisas, que, de fato, essa divisão foi realmente 
cultivada entre os sociólogos da educação, gerando oposições ou 
dualidades duvidosas no campo da formação de professores como, 
por exemplo, o discurso que separava o currículo oficial do currí-
culo oculto; que separava as vozes ocultas das vozes privilegiadas 
no currículo; enfim, que separava a realidade social entre domi-
nado e dominante. Para Bernstein,2 essas oposições alimentam a 
tão falada divisão entre o pedagógico e o discurso. Contudo, ele 
não vê nisso um erro completo, e sim um descuido analítico que 
merece ser mais bem examinado, evitando assim extremismos ou 
dualidades. Propõe, então, saber como funciona o discurso peda-
gógico, tanto em termos estatais como pelos sujeitos da escola e 
suas múltiplas relações. 
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A posição de Bernstein, embora polêmica, significou um avanço 
nas pesquisas sobre o tema. Em termos estatais, por exemplo, o 
autor considera o discurso pedagógico o mecanismo que distribui 
as consciências e as formas discursivas que fixam cada sujeito 
no interior de sua condição de classe; além disso, esse discurso 
elimina ou oculta os discursos concorrentes; manipula a verdade 
científica a partir de elementos morais ou de crença; em tempos 
modernos, aproxima e relaciona o controle simbólico à divisão 
social do trabalho. 

Contudo, para o autor, o discurso pedagógico não pode ser visto 
apenas como o transportador da mensagem pedagógica externa 
(ideológica ou negativa), é ele mesmo uma materialidade, um 
transporte, ou seja, uma prática que possui regras próprias, e que, 
portanto, ao lado do Estado, atua também no interior da escola. 
Bernstein acredita que o discurso pedagógico, visto desse outro 
prisma, é uma estratégia propriamente docente e escolar que se 
especializou em desassociar os problemas escolares das urgências 
sociais e estatais. Por exemplo: o fenômeno do fracasso escolar, no 
discurso dos professores, não é um problema de Estado, e sim de 
indivíduo e de família. A meu ver, Bernstein insinua que essa estra-
tégia pedagógica possui uma longa história, cujo atributo maior foi 
especializar-se em reduzir ou deslocar os amplos problemas sociais 
para puro problema escolar. Em outras palavras, essa experiência 
nos ensinou a transformar o tempo em idade, e esta em conteúdo 
e aprendizagem; a transformar o espaço em série ou etapas que 
os alunos devem ultrapassar; a desvincular o sucesso escolar da 
divisão social de classe; a desvincular o agrupamento escolar das 
contradições de classe; a desassociar o sucesso da aprendizagem da 
forma pela qual o saber é distribuído, divido e instrumentalizado. 

Embora reconheça os avanços de Bernstein sobre essa temática, 
gostaria de somar, a seguir, outras apostas sobre as teorizações 
do discurso pedagógico, a partir das contribuições foucaultianas. 
Assim, apresentarei alguns aspectos da noção de discurso em Fou-
cault; em seguida mostrarei, a partir de uma investigação própria, 
alguns elementos do discurso pedagógico no Brasil, porém nos 
tempos coloniais que, à revelia da temporalidade, ainda podem 
ser importantes (saber) para quem lida com educação. 
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FOuCAulT E O DISCuRSO

Morey3 dividiu a obra de Michel Foucault em três domínios. O 
primeiro diz respeito a como os indivíduos se transformaram em 
sujeito do conhecimento; o segundo tem a ver com a forma pela 
qual os indivíduos se tornaram objetos de poder-saber e, por fim, 
o terceiro domínio se ocupa com a transformação dos indivíduos 
em sujeitos éticos. Sua intenção não foi outra senão a de mostrar 
como Foucault modificou sua forma de pensar e os deslocamentos 
que operou em suas pesquisas para dar conta das descontinuidades 
históricas. Da mesma forma penso que a noção de discurso em 
Foucault pode muito bem acompanhar a trilha dos três domínios. 
Aqui caberia um detalhamento rigoroso…

Quanto aos domínios, o primeiro, diz respeito a como os indi-
víduos se transformaram em sujeito do conhecimento; o segundo 
tem a ver com a forma pela qual os indivíduos se tornaram objetos 
de poder-saber e, por fim, o terceiro domínio se ocupa com a 
transformação dos indivíduos em sujeitos éticos. Aqui caberia um 
detalhamento mais rigoroso sobre os respectivos domínios, mas 
infelizmente não o farei, uma vez que realizar tal tarefa desviaria 
em muito os limites do presente texto. Também não farei uma 
análise desses três domínios aplicados à noção de discurso na obra 
do filósofo. Meu interesse aqui se restringe mais especificamente 
ao primeiro domínio (arqueológico) e, ainda assim, não preten-
do fazer dele um método completo sobre o discurso pedagógico. 
Meu interesse é mais simples, isto é, o de trazer alguns elementos 
teóricos a fim de pensarmos juntos mais/outras questões sobre 
o discurso pedagógico. Soma-se a isso o fato que me ocupei em 
pesquisar mais detidamente o discurso pedagógico praticado na 
colônia brasileira, isto é, antes dele se tornar um discurso científico 
(Pedagogia), o que não me permite fazer tantas generalizações 
para o presente, evito com isso, primeiro, ter que fazer um tratado 
longo sobre toda a obra de Foucault e, segundo, ter que aplicar 
inteiramente a arqueologia sobre a noção de discurso pedagógico. 
Farei, portanto, apenas considerações teóricas sobre a arqueologia 
foucaultiana e trarei à tona alguns dados de pesquisa para se pensar 
o discurso pedagógico no Brasil. 

Então, vamos aos fatos.
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DOMíNIO ARquEOlógICO DO 
DISCuRSO FOuCAulTIANO

Na condição de enunciação (domínio arqueológico) a noção 
de discurso, para ser mais bem compreendida, afirma Foucault,4 
é necessário um exercício ou um “trabalho negativo” sobre nós 
mesmos, isto é, precisamos nos liberar de certas formas de pen-
samento por demais impregnadas entre nós ocidentais no que diz 
respeito ao discurso. Assim, em primeiro lugar, é imperativo pôr 
em suspensão os temas da continuidade, àqueles que dizem respeito 
a noções, tais como, tradição, influência, evolução e espírito de um 
tempo. Temas que, segundo Foucault,5 apesar de não possuírem 
uma estrutura conceitual rigorosa, exercem socialmente funções 
muito precisas e marcantes em nossa forma de pensar, mas que, 
para a contemporaneidade, pouco ou nada nos ajudam a com-
preender as descontinuidades ou deslocamentos dos discursos. 

Da mesma forma é importante nos livrarmos também de te-
mas como o dos “grandes discursos”, os quais defendem noções 
como, por exemplo, ciência, literatura, filosofia ou religião, e que 
apesar de terem algum rigor teórico, nutrem a ilusão de demarcar 
fronteiras muito rígidas entre os saberes. 

Vale a pena também, livrarmo-nos dos temas do “autor” e do 
“livro”. Para Foucault,6 estamos acostumados a entender esses temas 
como unidades acabadas, psicologicamente definidas ou como o 
espaço onde a verdade está depositada. Ledo engano, pois basta 
percorrermos minimamente as pegadas históricas do autor ou da 
obra para saber que elas foram produzidas e publicadas em cir-
cunstâncias duvidosas ou mesmo claudicantes da parte do autor; 
isso mostra que o autor não é um ser com poderes sobrenaturais e 
tampouco o livro é uma “unidade imediata, certa ou homogênea”.7

Por fim, é interessante renunciar também a dois temas inter-
ligados, que são considerados hoje da maior importância para as 
pessoas. Foucault8 fala do “já dito” e o “jamais dito”. O primeiro, 
diz respeito a uma espécie de dito que se repete desde sempre, isto 
é, uma conversa “semissilenciosa”, um suposto não dito escrutado 
mais como uma forma manifesta do mesmo do que uma inovação. 
Nesse caso, o que se “diz” ocupa o lugar de uma repetição desde 
sempre, podendo vir de outros tempos ou como extensão de uma 
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referência no mesmo tempo. Por exemplo, podemos dizer que o 
poder sempre existiu; ou que hoje há um poder único e que dele 
emana todos os efeitos de poder que sentimos nos diferentes espa-
ços sociais, isto é, um poder capaz de se desdobrar e ser o mesmo 
em toda parte da sociedade, como mera extensão do grande poder. 
O novo que o já dito traz se mostra mais como uma modulação 
ou uma mutação do que já existe.

Quanto ao “jamais dito”, trata-se de uma manifestação de mo-
deração sobre a verdade, isto é, uma ação que teme o estilo ou os 
modos de subjetivação das pessoas. O jamais dito parece carregar 
consigo a máxima segunda a qual ninguém está em condição de 
dizer a verdade inteiramente. Apesar de essa moderação trazer 
algo bom, que é a singularidade dos sujeitos, ela pode nos levar 
para a cilada que crer que o sujeito é o fundador da verdade (sono 
antropológico). Pode também nos levar para a cilada utópica, 
crendo que um dia teremos uma verdade sem obstáculos. Isto é, 
o “jamais dito” tem nos levado tanto a um excesso de empirismo 
quanto a uma abstração dialética sem precedente. A condição 
de jamais poder dizer algo inteiramente tem nos levado também 
para a cilada das origens secretas das coisas, àquelas verdades que 
guardam em si um dito profundo ou escondido, que não pode 
ser falado todo ou que escapa a toda e qualquer materialidade 
histórica ou discursiva. 

Vê-se, aí, que ambos os temas têm, de fato, atravessado enor-
memente os discursos atuais – desde o final do século XIX –, e 
se revelam altamente intercambiáveis, uma vez que o já dito e o 
jamais dito são senão outra forma de nomear o conhecido e o 
desconhecido. Por serem temas demasiadamente intercambiáveis, 
seja em qualquer situação da vida contemporânea, somos levados 
facilmente a alimentar dualidades contraproducentes em todos os 
campos sociais ou do pensamento. 

Em educação, por exemplo, os temas da identidade, da subje-
tividade, por um lado, e o das condições materiais e sociais, por 
outro, tem nos dividido enfadonhamente. Situação que em educa-
ção tem sido amenizada pelo recurso ao tema do equilíbrio, aliás, 
outro tema enfadonho que pretende equalizar o impossível. Da 
perspectiva de onde falo, não há espaço para o já dito, nem para 
o equilíbrio, tampouco para o jamais dito. 
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Para Foucault,9 uma vez liberados desses temas, podemos 
mapear melhor os diferentes discursos e seus efeitos. O filósofo 
propõe então o princípio da finitude dos discursos como forma 
de individualizar um discurso qualquer e localizar seus pontos de 
emergência, dispersão e deslocamentos. A partir desse princípio 
pode-se substituir, portanto, o tema da continuidade e seus cor-
relatos (acima tratados) pelo tema da descontinuidade. Diferente 
da continuidade, a descontinuidade assenta-se no fato de que os 
discursos só funcionam num determinado momento na história 
dos homens, por isso são finitos, e que, portanto, não valem desde 
sempre, não são ad eternum, e nem trazem em si a necessidade 
de revelação de um segredo profundo talvez inalcançável. Pode 
haver, é verdade, deslocamentos, mas nem por isso os discursos 
operarão da mesma maneira. 

Em a Ordem do discurso, Foucault tenta nos mostrar que, na 
verdade, a passagem de um tema para outro – continuidade-
-descontinuidade – foi marcada por uma ousadia histórica que, 
desde os anos trinta do século XX, já mostrava fortes sinais de 
seu nascimento. Isto é, gradativamente as pessoas declinavam da 
história tradicional com vistas à outra história ou a outras histó-
rias, que para ele foi a história arqueológica. Foucault10 traz à tona 
as práticas sociais dessa época para dizer que elas, em vez de se 
ocuparem com a noção de criação, ocupavam-se com a noção de 
acontecimento; no lugar da unidade, ocupavam-se com a série; 
no lugar da origem, a regularidade; no lugar da significação, as 
condições de possibilidade. Assim, o acontecimento deixa de 
produzir a inércia para produzir a inversão, isto é, as formas de 
apropriação dos discursos pelos sujeitos, de maneira que a série 
não produz a repetição, e sim as descontinuidades; a regularidade 
cede lugar à especificidade de cada discurso; enfim, as condições 
de possibilidade não produz o objeto, senão sua exterioridade, isto 
é, sua relação com outras relações discursivas.

O estatuto que Foucault quis dar ao descontínuo foi o de ce-
sura, isto é, de corte na continuidade e na inércia das coisas; quis 
favorecer qualquer coisa que nas palavras dele “golpeia e invalida 
as menores unidades tradicionalmente reconhecidas ou mais 
facilmente contestadas: o instante e o sujeito”.11 Significa que o 
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sujeito no momento histórico em que se encontra vai ter que se 
submeter (de maneira especifica) aos discursos que não cessam 
de exigir o seu corpo como materialidade necessária ao discurso. 

Se o tema da descontinuidade divide o sujeito, no sentido de 
que ele não é o mesmo desde o início dos tempos, ele também 
demarca a individualidade própria do discurso em cada tempo, 
para que o sujeito seja seu efeito. Ou seja, por um lado, o sujeito 
não é o fundador do discurso, o discurso não está naturalmente no 
sujeito, daí por que o discurso se altera, como também, por outro 
lado, o discurso se individualiza e individualiza o sujeito, ou seja, 
o sujeito também muda, a partir das classificações discursivas que 
atuam sobre ele, consideradas legítimas. 

Esse processo de individualizar o discurso e o sujeito é mais 
visível a partir do século XIX, quando o discurso ganha unidades 
especificas que em outros tempos não se reconhecia. Desde então 
passamos a reconhecer e separar, facilmente, os mais variados tipos 
possíveis de discursos e neles nos reconhecer (ou não) é o caso dos 
discursos: clínico, psicopatológico, médico, religioso, filosófico, 
econômico, pedagógico etc.

Um bom exemplo de descontinuidade no discurso pedagógi-
co pode ser visto quando comparamos o professor de hoje com 
o padre-professor do século XIV. Isto é, nesse tempo não havia 
professor, e sim padre que ministrava cursos. Seu trabalho coti-
diano dificilmente envolvia qualquer registro sobre o aprendiz 
(porque também não existia a figura do aluno), em compensação 
conduzia-se intensamente o aprendiz pelo olhar, pela memória e 
pela diligência, uma vez que para a época uma boa educação não 
dispensava que o aluno morasse no mesmo lugar onde ele deveria 
estudar, razão que faz a casa e a escola, desde os tempos cristãos, 
uma relação interdependente, e, por consequência, exige-se dessa 
relação a implicação necessária entre a figura do mestre e a do 
pai, mais tarde a implicação figura da professora com a da mãe.

E como é possível identificar a especificidade dos discursos? 
Pelos seus enunciados. Foucault12 não poupa reflexões sobre o 
enunciado. Como já afirmei, Foucault não se ocupa com o já dito 
(o desde sempre), tampouco com o jamais dito (o segredo do sujei-
to). Ele se ocupa com o dito, isto é, com os discursos efetivamente 
pronunciados ou escritos ou materialmente constituídos. Isso não 
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significa ignorar que “talvez desde que os homens falam – que as 
coisas, muitas vezes, são ditas umas pelas outras”,13 e nem que as 
coisas pronunciadas ou escritas estejam claramente ditas. Ora, “o 
enunciado não é imediatamente visível”.14

Vê-se que o dito para Foucault padece de um paradoxo, a saber: 
ele é ao mesmo tempo não oculto e não visível. Não oculto porque 
nessa perspectiva não há interesse pelas interpretações e nem pelas 
formas latentes ou dissimuladas das coisas ditas. Se algo não está 
dito não há ocultamento, pelo contrário, há ausência. Esta ausência 
não se torna alguma coisa oculta, senão efetivamente excluída. Por 
outro lado, o dito apesar de não ser oculto não é necessariamente 
visível, isto é, ele não se revela imediatamente. O dito nesse caso 
vive uma quase-invisibilidade,15 não por razões psicológicas ou 
interpretativas, e sim por razões históricas, isto é, de tanto as coi-
sas serem ditas não mais a percebemos, de tal maneira que o dito 
aparece por dentro e não ao lado ou fora; a linguagem não diz a 
verdade para ser verificada por alguém, e sim nos produz para 
sermos sujeitos dela; enfim, o que se diz está sempre delimitado, 
é finito, não é transcendental, nem pura singularidade flutuante. 

Se substituirmos o dito pela palavra enunciado no parágrafo 
acima, podemos ver que o enunciado dá existência aos ditos, uma 
vez que ele produz o sentido, o ritmo e a duração dos discursos. 
Diferente da análise de conteúdo ou da linguística, para Foucault, 
o enunciado não está circunscrito na frase (gramática), na propo-
sição (lógica) ou na interpretação (sentido). Obviamente, o enun-
ciado se origina de um conjunto de signos, dado pela linguagem, 
mas não se limita aos elementos linguísticos. Para Foucault,16 de 
um lado, há, de fato, os signos, eles estão no nível da língua, e, de 
outro, há enunciados, que não se encontram nesse nível. O nível a 
que pertencem é no mínimo o das relações de força (embora Fou-
cault ainda não tivesse avançado para o domínio da genealogia).

Exemplifica o autor que uma série de letras escritas aleatoria-
mente numa base qualquer não se constitui em um enunciado, na 
medida em que no nível da língua isso não lhe confere qualquer 
sentido, nem gramatical, lógico, nem interpretativo. Mas o que 
dizer de um teclado de uma máquina de escrever? Pois é, no nível 
da língua ele também não possui qualquer sentido; suas séries 
de letras não formam qualquer frase, sentido ou lógica; contudo, 
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na sociedade em que ele se encontra sabe-se exatamente do seu 
funcionamento, isto é, de seu sentido. Isso prova que o enunciado 
está num outro nível que não é o da língua, embora dela não se 
desprenda, mas, no entanto, não se reduz. 

Ele, o enunciado, não é “inteiramente linguístico, nem exclu-
sivamente material”.17 Ele corta transversalmente a língua, de tal 
maneira a estabelecer seus próprios limites. Não sendo feito só de 
signos, nem só de materialidade, o enunciado é, antes, uma função, 

É função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a 
partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, 
se eles “fazem sentido ou não” (…) ele não é em si mesmo uma unidade, 
mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades 
possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no 
tempo e no espaço.18

Assim, pelos enunciados, ou melhor, pela descrição dos enun-
ciados, uma vez que ele sozinho não é nada, os discursos podem 
ser mais bem avaliados e determinados. Ocorre que descrever os 
enunciados significa admitir dois princípios: em primeiro lugar, 
que eles são raros, isto é, o princípio da rarefação, uma vez que não 
se deve acreditar que qualquer sentido é um enunciado, daí por-
que Foucault fez grande esforço para separar o nível da língua do 
nível dos enunciados; em segundo lugar, aceitar que os enunciados 
não estão isolados, não se constitui em uma unidade soberana, 
é o princípio da conjunção ou da população dos enunciados, isto 
é, eles estão sempre em companhia de outros enunciados, afinal 
nenhum discurso se forma do nada, é sempre resultado de outras 
construções. É sob a orientação desses dois princípios que Foucault 
se debruça para estudar os enunciados (apenas) das chamadas 
Ciências Humanas e não toda e qualquer existência.

Indo em busca dessa descrição, seguramente um arqueologis-
ta vai se deparar não com uma ciência, mas com uma formação 
discursiva, isto é, com um tipo especial de unidade, uma quase-
-unidade, que não é aquela da ciência acabada e dona desde sempre 
do que pensa e faz. A formação discursiva representa o movimento, 
a ação, a prática social ou a luta que os homens travaram entre si 
a fim de ofertar sentido às coisas. 
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A formação discursiva numa perspectiva foucaultiana são 
“estilos” ou modos de práticas sociais que constroem aquilo que 
hoje, nas ciências, chamamos de objeto, conceito, tema, estratégia, 
teoria etc., de maneira que, nessa perspectiva, não se deve buscar a 
coerência dos conceitos, das teorias ou dos objetos, senão sua dis-
persão. Em outras palavras, um arqueologista não deve se ocupar 
se uma ciência é válida ou não, e sim saber como foi possível um 
conjunto de enunciados ter se deslocado de um lado para outro 
(como se não houvesse aí nenhum ruído) para formar um saber, 
um novo saber. No caso do discurso pedagógico, perguntamos: 
como foi possível ter sido conduzido para o interior do discurso 
pedagógico práticas punitivas destinadas antes para outros gru-
pos sociais? Como foi possível que o discurso pedagógico tenha 
se tornado um discurso amplamente difundido e utilizado por 
diferentes agentes sociais que não apenas os da escola? Como foi 
possível deslocar o tema da família para o interior da escola?

Em outras palavras, em Foucault, ciência, epistemologia, histó-
ria ou filosofia não constitui o ponto central para suas pesquisas, 
estes são apenas marcos provisórios que levam à formação discur-
siva, isto é, que levam a encontrar um discurso em movimento, 
em formação, portanto, vivo, possuidor de uma história e inserido 
num campo de luta e de disputas. 

Isso nos ajuda a concluir com Foucault que, de um ponto de 
vista arqueológico, o discurso pedagógico possui uma história que 
nos remete, entre outras coisas, às práticas de como temos ensina-
do os alunos ao longo o tempos; aos empréstimos conceituais de 
outros campos; e às figuras que nos forneceram uma fisionomia 
provisória. Portanto, o discurso pedagógico pode muito bem ser 
um “espaço de exterioridade em que se desenvolve uma rede de 
lugares distintos”,19 que definirá quem deve ou pode assumir o lugar 
e o status que o discurso demandará; os lugares institucionais de 
formação e também de atuação do sujeito; os procedimentos es-
pecíficos que o sujeito terá de praticar; enfim, exigirá que o sujeito 
controle o objeto que o discurso acredita ser seu, de maneira que 
a separação entre o sujeito e o discurso será cada vez mais difícil 
de realizar. Fato que, aliás, justifica os professores afirmarem que 
“o ensino é minha vida!” ou “a docência faz parte da minha vida”! 
ou ainda “tudo que fiz ou faço porque sou professora e para ser 
professora”
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Em resumo, Foucault abriu mão de uma noção geral e impre-
cisa de discurso – como, por exemplo, aquela que dá vazão para 
as performances verbais dos sujeitos, aquela que imagina serem 
verdadeiras as coisas escritas ou faladas, aquela que pensa que o 
discurso nasce da condição psicológica do sujeito, aquela que se 
limita às construções de frases e proposições – para, enfim, privi-
legiar a noção de que o “discurso é constituído por um conjunto 
de sequência de signos, enquanto enunciados, isto é, enquanto 
lhes podemos atribuir modalidades particulares de existência”.20

Desse ponto de vista arqueológico, como podemos pensar o 
discurso pedagógico no caso brasileiro?

O DISCuRSO PEDAgógICO NO BRASIl

Considerando as teorizações de Michel Foucault, em especial 
essas que dizem respeito à arqueologia, os estudos sobre o discurso 
pedagógico no Brasil ainda são um campo aberto. Há muito tempo 
temos falado e teorizado a ciência pedagógica, mas sobre o dis-
curso pedagógico ainda somos neófitos. A dívida que a pedagogia 
contraiu com as ciências da educação não tem permitido a ela 
reunir condições para pensar por si mesma o seu próprio discurso. 

De minha parte, o interesse nesse tema não se concentra no 
estudo de teorizações quaisquer ou de razões políticas ou econô-
micas abstratas sobre a educação, e sim na descrição de práticas 
educativas e seus enunciados efetivamente ditos, que construíram, 
pouco a pouco, os limites, os procedimentos, as fronteiras, os em-
préstimos e as justificativas teóricas do campo pedagógico, ao lado, 
é claro, de questões políticas e econômicas. Entendo prática como 
o processo que mobiliza saberes, estratégias, conceitos e táticas 
a fim de fazer funcionar uma verdade ou um enunciado. Não a 
entendo, portanto, como um ato de fala e nem como um fazer de 
um sujeito qualquer. Vale lembrar, ainda, que aqui não há espaço 
para subordinações de práticas, pelo contrário, aqui se privilegia 
a interdependência ou a constelação de práticas. 

Numa rápida observação histórica que faço, a partir de dados 
de minha tese de doutorado,21 a fim de demonstrar o que estou 
dizendo, vê-se que, na Antiguidade Ocidental, por exemplo, a 
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prática de ensino (com o intuito de criar a especificidade do ato 
de educar restrito em espaços considerados escolares) realizava 
empréstimos de outras práticas, principalmente das práticas vindas 
da criação dos filhos e do adestramento de animais. São, portan-
to, práticas familiares que, no ensino, serviam de referência para 
algo que ainda não existia: a prática pedagógica; razão pela qual 
o professor antigo era um ser mais próximo da condição de pai, 
de preceptor, do que de um profissional. Empréstimos esses que, 
por mais contraditórios que possam ser, justificaram, por muito 
tempo, as surras que os aprendizes levavam durante a sua estada 
aos cuidados de um mestre; eles apanhavam de férula, de chicote e 
cinto de couro; os mestres batiam, gritavam, expulsavam, baniam, 
punham de castigo, davam conselhos etc. Ou seja, as práticas pe-
dagógicas mantêm estreita relação com outras práticas, embora 
elas também possam ser específicas. 

No caso da criação dos filhos, os mestres da antiguidade 
reconduziam seus enunciados para o ensino a fim de criar uma 
obediência pedagógica especifica que, em vez de temer um pai, 
passava a temer as leis da cidade. Tal obediência buscava adqui-
rir o amor do aprendiz e, ao mesmo tempo, o agradecimento ao 
mestre. Estranhamente, as surras dadas aos aprendizes ou apenas 
sua ameaça, introduzia neles pelo menos três importantes efeitos: 
evitar o sofrimento do presente (ou mesmo a morte); evitar o 
trabalho com as pedras (trabalho pesado); instituir e valorizar a 
promessa do soberano. Neste último caso, a promessa se dava a 
partir de uma espécie de competição entre o soberano e o pai de 
família pelos jovens. Acreditava-se que trabalhar para o soberano 
era mais digno (leve) do que para o pai (trabalho pesado, duro); 
além disso, o aprendiz poderia cair nas graças do soberano, que 
podia recolhê-lo para ser mais um de seus súditos prediletos. Vê-
-se aí que a prática da criação dos filhos permitia que a prática 
escolar estabelecesse uma obediência específica em que o aprendiz 
ficava encurralado entre a família e o soberano, vale dizer divido 
entre o pai e o rei.

Nos tempos cristãos, a prática de educar ainda se pautava por 
alguns desses temas, porém outros também surgiram. Por exemplo, 
o tema do animal desaparece e em seu lugar vem à tona o tema 
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do demônio, razão pela qual os alunos passam a ser comparados 
com diabinhos, anjos, bem intencionados ou maléficos. O tema 
do pai permanece, porém mediado pelo tema do pai divino, isto 
é, um bom professor deve estar mais próximo de Deus do que do 
pai carnal, razão pela qual o professor nessa época é mais padre do 
que pai ou professor propriamente dito, fato que coloca as surras 
em suspensão, embora os alunos ainda apanhassem; no lugar das 
surras os alunos passavam a ser amedrontados, incutindo neles o 
medo ou o sentimento de pecado.

No Brasil do século XVI, estudei especialmente as práticas 
educativas dos jesuítas com os tupinambás, e percebi que muitos 
desses temas estavam presentes em sua tarefa de padre-professor. 
Ao analisar as cartas de Nóbrega22 e Anchieta, por exemplo, notei 
que os temas do animal e do demônio associado à prática de edu-
car ainda era neles bem presentes, embora conflitantes. O tema 
das surras aos aprendizes também aparecia, embora não fosse 
uma atitude defendida por todos os padres, muito menos pelos 
tupinambás. 

Os jesuítas entendiam que os tupinambás incorporavam bem 
a existência desse estranho ser que parecia justapor em seu corpo 
uma metade animal, outra demônio e outra humano. Não nos en-
ganemos, isso se tornou um fundamento importante para ajustar 
uma educação para as crianças daquela época e, desse lugar, muitos 
empréstimos foram realizados a fim de se construir a figura do 
aluno no Brasil. Gosto de dizer que no Brasil a figura do índio foi 
responsável pela criação da figura do aluno. Antes de qualquer 
coisa, na colônia brasileira, o espectro do índio orientava o que 
deveria ou não se fazer em matéria de ensino. Em meu estudo 
denominei esse processo de indianização do filho do outro, isto é, 
dispositivo que criava para os meninos-da-terra o índio e, para os 
meninos-dos-colonos horror ao índio. Em matéria de ensino nada 
se fazia sem considerar esse fato. O primeiro “grande outro” do 
discurso pedagógico no Brasil foi o índio, personagem inventado, 
porém materializado.

Como não me ocupei com a Pedagogia, a ciência, e sim com o 
discurso pedagógico, não me ocupei, portanto, com temas como 
os da colonização, da exploração econômica, da evangelização ou 
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conversão dos gentios; estudei-os, mas preferi temas secundários 
como os da captura e do recolhimento, que eram temas mais pró-
prios para se compreender a prática de educar as crianças no Brasil. 
Esses temas não são totalmente desconhecidos da pedagogia, mas 
nela não ocupam nenhum lugar de importância.

Parto do pressuposto que, ao lado da colonização e da explora-
ção econômica, havia o tema da captura das coisas e das pessoas. 
Pela captura tomava-se não apenas as riquezas da terra, mas tam-
bém os homens para o trabalho, as mulheres para o matrimônio e 
as crianças para a educação. Diferente da exploração e da coloni-
zação, a captura não era sangrenta e nem violenta da forma como 
entendemos; ela era branda e discursivamente poderosa; por meio 
dela alinhavam-se acordos com diferentes tribos para realizar as 
pilhagens contra outras tribos e colonos; por meio dela se trocava 
liberdade por proteção. 

Quanto ao tema do recolhimento, preferi este ao tema da 
evangelização ou da conversão. Esses temas, em geral, partem 
do princípio da exclusão ou da subordinação cultural dos povos, 
enquanto o tema do recolhimento mostra a dinâmica pela qual 
se substitui uma educação por outra, com a participação do sub-
metido. Nesse caso, o recolhimento era um tema propriamente 
“educacional”, não apenas uma extensão do processo de coloni-
zação, nem tampouco de evangelização. De fato, ele respondia a 
urgência do aldeamento (e do assenhoramento), que nada mais 
era do que criar um território português no Brasil e fornecer um 
senhor para os índios. No interior desse território deseja-se fazer 
valer as leis portuguesas. Porém, pedagogicamente o tema do re-
colhimento criava um espaço escolar, chamado pelo mesmo nome 
(recolhimento), que era o resultado de uma troca estabelecida 
entre os jesuítas, os pais dos meninos-índios (meninos-da-terra) 
e os pais dos meninos-colonos, que gerava um espaço escolar, que 
poderia ser um colégio (autorizado pelo rei de Portugal) ou uma 
casa (sem autorização, sem financiamento). 

Essa troca se estabelecia preferencialmente em tempos de 
guerra, seja entre colonos e gentios ou entre tribos, sob o argu-
mento de que era necessário proteger os meninos da sangria da 
guerra. Assim, os adultos poderiam guerrear, enquanto os jesuítas 
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cuidavam da proteção das crianças. Além disso, fora dos tempos 
de guerra, existiam outras trocas que se davam ora pelas mortes 
de adultos, ora por doenças, ora por brigas que resultavam na 
expulsão, principalmente, de mulheres de suas tribos.

Dentro desses recolhimentos, obviamente, a vontade de ca-
tequizar as crianças e os adultos era permanente, porém o que 
aí se realizava não era necessariamente a catequização, se por 
isso entendermos o ensino da doutrina, dos sacramentos e do 
comportamento cristão, o que mais se fazia por lá era a tradução 
do tupinambá em índio, que é o processo que, conforme já disse, 
denominei de a indianização do filho do outro e que obedecia ao 
seguinte protocolo ou gramática: 
1. Mapear foneticamente as palavras e os ditos dos índios, de tal 

maneira que pelo fonema tentava-se gerar a palavra correspon-
dente e estabelecer uma gramática indígena, razão que permitiu 
ao padre José de Anchieta a escrever a primeira gramática tupi, 
favorecendo a tradução violenta das palavras e dos sentidos que 
os índios atribuíam para coisas;

2. Introduzir o mal católico na mentalidade indígena, a partir 
dos medos ou temores que os índios tinham dos fenômenos 
advindos do céu e do respeito que nutriam pelas coisas da 
floresta e da natureza;

3. Uma vez introduzido o mal, devia-se retirá-lo. Introduzir e 
retirar não são dois processos separados, pelo contrário, eram 
simultâneos. Retirar o demônio era, por conseguinte, introduzir 
o Deus católico;

4. Vê-se que nessa dinâmica apareciam os primeiros traços de 
uma prática de educar em lugares considerados propriamente 
de ensino. Aliás, o ensino praticado – o bê-á-bá –, nada mais 
era do que preencher uma velha estrutura gramatical com pa-
lavras, sinais e gestos novos. Mas não se deve ver aí a repetição 
de alguma coisa já conhecida. Na verdade, criava-se tanto para 
o índio como para os jesuítas uma nova gramática. A estrutura 
da língua portuguesa aprisionava a língua desconhecida. Não 
podemos esquecer que, já no século XVIII, no Brasil, havíamos 
produzido uma nova língua, o nheengatu, conforme Bosi,23 que 
não era nem somente português nem tupi, era uma mistura das 
duas formas de nomear as coisas;
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5. No interior desses recolhimentos traziam-se os adultos para 
tomar conta dos meninos. Esses adultos deveriam ser aceitos 
pelos jesuítas sob alguns critérios, sendo o mais importante 
estar casado sob as leis católicas, mas também ter abdicado das 
práticas da guerra e do canibalismo. 
Como se vê, a prática educativa dos jesuítas não se restringia 

ao ensino da doutrina cristã; pelo contrário, sua educação atingia 
campos bem mais amplos do que hoje imaginamos, isto é, em vez 
dela se restringir ao ensino das primeiras letras simplesmente, 
devemos atentar para o fato de que o trabalho do padre-professor 
discursivamente convergia para outras esferas, tais como: fornecer 
uma gramática para o índio, isto é, traduzi-lo; impor o respeito 
ao modelo de autoridade (o governo português) e introduzir o 
modelo familiar europeu como organização familiar. 

Em minha análise, essa dinâmica nos fornece uma experiência 
pedagógica que, sustentada na necessidade de ensinar as pessoas, 
introduz em meados no século XVI uma novidade educacional 
que só será respondida ou sanada no final do século XVIII. Isto é, 
desde o século XVI tornou-se imperioso uma base quadrangular 
– hoje já questionada – do discurso pedagógico que previa uma 
interdependência de práticas entre a escola, a Igreja, o Estado e 
a família. 

O discurso pedagógico, diferente da pedagogia, é uma ação 
vista de baixo, por baixo, sobre o qual podemos inferir algumas 
questões considerando o protocolo acima mencionado. 

Em primeiro lugar, que o discurso pedagógico cristão do século 
XVI traçou uma espécie de marca ou eixo que nomeio de eixo 
corpo-disciplina. Menciono aqui o século XVI devido ao estudo que 
realizei, mas na verdade esse eixo já se anunciava desde os primei-
ros monastérios destinados à formação de padres. Na antiguidade, 
contudo, não parece ter havido a necessidade desse eixo, ou seja, 
desse enclausuramento. Na antiguidade os aprendizes iam até a 
casa dos mestres. Até há notícia de “escolas” específicas, mas nada 
comparado ao recolhimento cristão. Ou seja, diferente da antigui-
dade o discurso cristão de educar não dispensou o aprisionamento 
do corpo do outro. Em dias atuais podemos ver esse eixo ainda 
em atividade, mas nitidamente sendo corrompido, principalmente 
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pelos alunos e pelas novas demandas de comportamento social. 
Vê-se, por exemplo, os horários, as grades ou muros escolares e a 
rigidez pedagógica de provas e punições se tornarem cada vez mais 
uma vaga lembrança, quando não algo desagradável para todos.

Em segundo lugar, o processo de tradução do outro, fixando-o 
numa identidade inventada, não me parece algo superado. O gesto 
que ainda hoje nutrimos em querer traduzir o outro para melhor 
dominá-lo ainda é forte. Expressões como “conhecer a realidade 
do aluno”, “falar a mesma linguagem dos alunos”, “aproximar a 
escola do aluno”, são talvez outros nomes dessa vontade que ainda 
não cessou. Sob esse aspecto (a tradução), em educação, temos 
pouquíssimos estudos para nos ajudar a teorizar os deslocamentos 
discursivos dessa vontade. Aliás, tal aspecto poderia se tornar a 
porta de saída para a pedagogia se descolonizar das ciências da 
educação. 

Para finalizar, deixo aqui minha última impressão sobre o dis-
curso pedagógico quinhentista. Isto é, ele criou uma tecnologia 
escolar que faz a gente ser algo sem ser. Explico: como o discurso 
pedagógico foi parido pelo discurso religioso, herdamos dessa 
aliança uma prática escolar quase religiosa, porém com finalidade 
pedagógica. Isto é, quase sabemos o que é ser um padre ou um 
religioso, mas não somos, nos tornamos professores. 

Essa tecnologia é muito importante para que se separe o religio-
so do pedagógico e vice-versa. Não conheço qualquer outro autor 
que tenha ajudado a pensar nessa tecnologia, senão Nietzsche. Em 
sua obra Além do bem e do mal, Nietzsche24 polemiza a questão do 
castigo e afirma que o castigo não é o castigar e que, na verdade, 
um representa a fraqueza do outro. Para ele, castigar é finalidade 
e o castigo é origem. Por ser finalidade, o castigar é atual, isto é, 
já é menos poderoso que o castigo, e, por ser fraco, nos alerta 
que há ou já houve algo mais poderoso do que castigo. Sendo o 
castigo origem, o castigar é finalidade cujo sentido atribuímos em 
cada tempo, a partir das forças pelas quais atuamos sobre outro e 
sobre nós mesmos. 

Desse movimento imaginei o mesmo para a relação entre o 
discurso religioso e o pedagógico, de maneira que atribuo ao dis-
curso religioso a condição de origem e ao pedagógico a condição 
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de finalidade. Sendo finalidade, o discurso pedagógico não forma 
necessariamente o padre, o pastor ou o seminarista, ele apenas 
reeduca as paixões dos alunos como se eles tivessem um dia de 
serem padres. Discursivamente sua função é a de introjetar no 
aprendiz aquilo que é “relativamente duradouro [no religioso], o 
uso, o ato, o ‘drama’, uma certa seqüência rigorosa de proceduras, 
por outro lado [introjetará] o que é fluido [no religioso], o fim, a 
expectativa que se vincula à execução das tais proceduras”.25

O que fica de duradouro no aluno comum é essa sequência de 
hábitos, exercícios, ritos, exames, isto é, dramas que o ocuparão 
cada dia, cada noite, enquanto for estudante. Também fica a parte 
fluida, essa expectativa de ter que viver tudo isso a cada nova etapa 
de uma escolarização que pode durar décadas. A cada etapa, sen-
tirá ou não o sabor do fim. Se for bem sucedido, dirá com alegria 
e certo regozijo o sabor dessa travessia, mostrando o quanto foi 
esforçado, dedicado, o quanto abdicou dos prazeres para alcançar 
a meta escolar. Caso tenha aprendido a burlar as regras da escola 
sem ser punido, simplesmente dirá para os mais íntimos o quanto 
foi esperto nessa travessia escolar. Se não foi bem-sucedido, ain-
da assim aprenderá o sabor da travessia, afinal, e de acordo com 
Nietsche, a consciência, para os cristãos, se impõe, sobretudo, 
pelo sacrifício e pela dor; é por meio dela que o homem aprende a 
responder por si. Ademais, qual dor cristã é melhor que a da falta, 
a da reprovação, a de estar em dívida com o outro?

Vejam que isso ainda tem algum vestígio na escolarização atual 
dos alunos e na vida dos professores, mas não é mais uma prática 
experimentada largamente ou intensamente, sobretudo, pelos mais 
jovens. Com o passar dos séculos, o discurso religioso deixou de ser 
a experiência ou a referência concreta para o discurso pedagógico, 
talvez este último já tenha se tornado origem, dificultando nossa 
compreensão sobre sua nova finalidade. Aliás, na atualidade, qual 
seria a nova finalidade do discurso pedagógico? Temos aí, de fato, 
uma questão forte sem resposta.
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Para que possamos entender a relação que se desenvolveu entre 
o curso de Administração Escolar do Instituto de Educação e o 
curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, necessário se faz 
remontar à década de 1920, quando, ao assumir o Governo de 
Minas Gerais, em 1926, o Presidente1 Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada procura levar a efeito uma política dinâmica em todos 
os setores da Administração Pública cujos reflexos dentro e fora 
de Minas lhe permitiriam, prevalecendo a política do “café com 
leite”, tornar-se o candidato natural à sucessão do Presidente da 
República. Em relação à educação busca a melhoria e expansão 
do ensino. Cria-se a Universidade de Minas Gerais, contando com 
intensa mobilização popular, bem como dotação de verbas de vá-
rias prefeituras do estado; melhora do ensino primário e normal 
e, para tal, além da expansão quantitativa há preocupação com a 
qualidade de ensino. Cria-se a Escola de Aperfeiçoamento, que, 
em 1945, seria transformada no curso de Administração Escolar. 
Estas duas instituições alcançaram significativos desdobramentos, 
anos depois, na criação da Faculdade de Filosofia.

Para a implementação desses projetos educacionais, chama, 
para o planejamento da Universidade, Mendes Pimentel, então 
diretor da Escola de Direito (criada em Ouro Preto em 1892 e 
transferida para Belo Horizonte quando de sua fundação) e, para 
a melhoria do ensino primário e normal, delega a incumbência 
de seu planejamento e execução ao Secretário do Interior, que à 
época cuidava também dos assuntos da educação.
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Para a criação da Universidade foram reunidos os estabeleci-
mentos de ensino superior preexistentes em Belo Horizonte, isto é: 
Faculdade de Direito (criada em 1892), Faculdade de Medicina 
(1911), Escola de Engenharia (1911), Escola de Odontologia (1907) 
e Farmácia (1911), esta criada junto a Escola de Odontologia.

É interessante observar que a referida legislação que cria a Uni-
versidade declara que “seriam agregados, posteriormente, outros 
institutos que merecessem incorporação à Universidade”. Foi o 
caso da Faculdade de Filosofia, incorporada à Universidade em 
1949, e criada por um grupo de professores do Ginásio Marconi, 
liderados por Arthur Versiani Velloso, em 1939.

Francisco Campos, Secretário do Interior, auxiliado pelo seu 
diretor de Instrução, Mário Casasanta, é o responsável por uma 
série de iniciativas educacionais inovadoras no âmbito do ensino 
primário e normal, que se destacam no panorama mineiro e na-
cional. São marcadas pelos ideais da Escola Nova. Essas reformas 
foram inovadoras em relação à organização da estrutura político-
-burocrática das instituições. Para dentro da escola primária são 
levadas as figuras do orientador de ensino e do diretor técnico, 
precursoras da supervisão escolar e da administração escolar em 
nível de 1º grau, futuras habilitações do curso de Pedagogia.

Prioridade foi dada à preparação dos recursos humanos, neces-
sários à implementação da nova educação capaz de inovar, con-
servando entretanto os valores básicos e essenciais à manutenção 
do sistema social e moral em vigor.

Cria-se a Escola de Aperfeiçoamento, curso pós-normal des-
tinado à formação de uma elite de professores que, no Estado, 
ocuparia cargos de maior poder. Como não poderia deixar de 
ser, na criação da Escola de Aperfeiçoamento, a preocupação com 
os recursos humanos se torna presente. Para a Universidade de 
Columbia, em Nova York, foram enviadas, graças à passagem por 
Belo Horizonte de Isaac Kandel, diretor do Institute of Education 
do Teachers College, daquela Universidade: Amélia de Castro 
Monteiro, Alda Lodi, Benedita Valadares e Lúcia S. Monteiro de 
Castro (posteriormente com o casamento passa a assinar Lúcia 
Casasanta).
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E, para a Europa, envia o Dr. Alberto Campos, irmão de Fran-
cisco Campos na busca de elementos altamente categorizados, 
como se pode constatar pelos nomes que por aqui aportaram:  
Théodore Simon, médico francês, professor da Universidade de 
Paris e auxiliar de Alfred Binet na construção dos primeiros testes 
de inteligência; Leon Walter, médico, trabalhou com Claparède 
no Instituto Jean-Jacques Rousseau em Genebra; também deste 
Instituto veio Mme. Louise Artur Perrelet. Da Bélgica, integravam 
a comissão Mme. Jeane Louise Milde2 professora de Belas Artes em 
Bruxelas e já escultora famosa com duas premiações importantes 
em 1926 e 1927; professor Omar Buyse, diretor do ensino técnico 
deste país e Eugenie Rigovine, professora da Universidade de 
Genebra. Substituindo Leon Walter, vem aquela que teria grande 
influência no ensino da Psicologia em Minas e uma das fundadoras 
da Faculdade de Filosofia, professora Helena Antipoff, auxiliar de 
Claparède no Instituto Jean-Jacques Rousseau, prestigiada com 
o renome de que fizera cursos em Genebra, na Sorbonne e em 
Berlim.3 Esteve também em Belo Horizonte, em 1930, o professor 
Ed Claparède.

O retorno dos professores mineiros da Universidade de Co-
lumbia e a chegada de missão pedagógica europeia provocam 
a imediata criação da Escola de Aperfeiçoamento pelo Decreto 
nº 8.987, de 22 de fevereiro de 1929. Em 14 de março de 1929 
instala-se, oficialmente, aquela que seria a precursora dos cursos 
de Pedagogia e Psicologia da Faculdade de Filosofia. Seu primeiro 
diretor foi Lúcio José dos Santos, professor da Universidade de 
Minas, posteriormente também primeiro diretor da Faculdade 
de Filosofia de Minas. Assim, podemos afirmar que a Escola de 
Aperfeiçoamento4 teve participação ativa na produção da histó-
ria da educação em Minas durante quase duas décadas.5 Para a 
Faculdade de Filosofia – cursos de Pedagogia e Didática –, criada 
em 1939, forneceu professores, alguns de seus próprios docentes 
e alguns de seus ex-alunos.

Loureiro de Oliveira,6 ao recepcionar Helena Antipoff quando 
de sua posse, tardia, no cargo de Professor Catedrático de Psico-
logia em 1953, assim se manifesta:
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Um dia, em 1939, alguns professores começaram a reunir-se numa 
das salas do Ginásio Marconi, ante o projeto de nova Faculdade de Filo-
sofia; seus nomes eram Lúcio dos Santos, Arthur Versiani Velloso, Braz 
Pellegrino, Pe. Clovis e Lourenço de Oliveira:7 o quadro de professores do 
corpo docente havia de ser tal que impressionasse a todos, como a todos 
bem impressionou, principalmente ao Conselho Nacional de Educação: 
íamos escrevendo, cada um em seu lugar, nomes como Lúcio dos Santos, 
Cláudio Brandão, Arduino Bolivar, Alcides Ferreira, Magalhães Gomes, 
Milton Campos, Orozimbo Nonato... até chegarmos à secção de didática, 
onde a realidade nos forçou; o corpo docente dela havia de ser o de Escola 
de Aperfeiçoamento, única escola, no Brasil, com tirocínio na matéria; 
assim entraram, como fundadores de cátedra em nossa Faculdade, as 
professoras Helena Antipoff, Alda Lodi, Maria Luiza de Almeida Cunha, 
Filocelina de Matos.

Vale salientar que esse grupo reunido no Ginásio Marconi aca-
lentara o sonho da criação de uma Faculdade de Filosofia como 
comprovam os relatos de professores, inclusive com o estímulo do 
filósofo francês Emile Brehier.8 Com o Decreto-Lei nº 1.190, que 
reorganiza a Faculdade Nacional de Filosofia e também estabelece 
as diretrizes para o ensino pelas Faculdades de Filosofia, o grupo 
relatado por Lourenço de Oliveira e alguns outros professores mo-
bilizam pessoas altamente qualificadas no meio belo-horizontino 
para instituir uma Faculdade particular, ligada ao Ginásio Marconi, 
seu mantenedor, somente incorporada à Universidade de Minas 
Gerais uma década depois de sua fundação. Foi instalada a Facul-
dade com toda a solenidade em 6 de maio de 1939, sob a direção de 
Lúcio José dos Santos. O Conselho Técnico-Administrativo (CTA) 
constituído dos professores Arthur Versiani Velloso, Pe. Clovis de 
Souza e Silva, José Lourenço de Oliveira e Braz Pellegrino toma 
todas as providências para o funcionamento da Faculdade (esta-
tutos e regimento, organização dos cursos com seu corpo docente, 
designação de servidores da Secretaria), inclusive encarregado 
também de organizar o processo dirigido ao governo federal com 
o pedido de autorização dos seguintes cursos: Línguas Clássicas e 
Neolatinas, Filosofia, Matemática, Geografia e História e Ciências 
Sociais. Com estes cursos que fizeram parte de sua 1ª etapa, a 
Faculdade de Filosofia de Minas Gerais teve sua autorização con-
substanciada no Decreto-Lei nº 6.484, de 5 de novembro de 1940.
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Em 1941, começaram a funcionar os cursos devidamente auto-
rizados e neste mesmo ano a Faculdade solicita autorização para 
o funcionamento de outros cursos: Pedagogia, Didática, Letras 
Anglo-germânicas, Física, Química e História Natural. Esses cur-
sos funcionaram apenas com uma autorização ad referendum do 
Conselho Nacional de Educação, expedida por Dr. Abgar Renault, 
de 1942 a 1946, quando a situação foi regularizada pelo Decreto nº 
23.841 com o reconhecimento de todos os cursos em 14 de outubro 
de 1947, há exatamente meio século. Conforme Decreto-Lei nº 
1.190, legislação, fruto de uma política centralizadora e autoritária, 
em sua organização a Faculdade, como todas as outras criadas no 
Brasil, compreendia quatro seções fundamentais: filosofia (com o 
curso de Filosofia) ciências (com os cursos de Matemática, Física, 
Química, História Natural, Geografia e História e Ciências Sociais); 
letras (com os cursos de Letras Neolatinas, Clássicas e Anglo-
-germânicas) e a pedagogia, com o curso de Pedagogia. Todos 
esses cursos levavam ao título de Bacharel, após 3 anos de estudos 
e depois da formação didática de um ano alcançavam o título de 
Licenciatura, que daria aos portadores da licença permanente o 
direito do exercício do magistério no ensino secundário e normal. 
Assim, as finalidades da Faculdade, como determinava o artigo 1º 
do Decreto-Lei nº 1.190: 

preparar trabalhadores intelectuais para o exercício de altas atividades 
culturais de ordem desinteressada ou técnica; preparar para o magistério 
do ensino secundário e normal, realizar pesquisas nos vários domínios 
da cultura, que constituíam objeto de seu ensino,

eram atendidas pela Licenciatura (formação de professores), en-
quanto o bacharelado atenderia as duas outras finalidades.

Aos bacharéis em Pedagogia seria exigido, a partir de 1943, o 
diploma para preenchimento do cargo de técnico em educação do 
Ministério da Educação.9

Os currículos e programas dos cursos das Faculdades deveriam 
seguir o modelo da Faculdade Nacional de Filosofia, reorganizada 
pelo Decreto-Lei nº 1.190.

O currículo do curso de Pedagogia era assim composto:
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•	 1ª série: Complementos de Matemática, Psicologia Educacional, 
Fundamentos Biológicos de Educação, Sociologia e História da 
Filosofia.

•	 2ª série: Administração Escolar, Estatística Educacional, Psi-
cologia Educacional, Fundamentos Sociológicos da Educação 
e História da Educação.

•	 3ª série: Administração Escolar, Educação Comparada, Filosofia 
da Educação, Psicologia Educacional e História da Educação.
Para a licenciatura o aluno de Pedagogia precisaria apenas de 

cursos de Didática Geral e Especial. Foram professores dessas 
disciplinas: Alda Lodi – catedrática fundadora de Administração 
Escolar e Educação Comparada; Arthur Versiani Velloso – catedrá-
tico fundador de História da Filosofia; Nivaldo Reis – catedrático 
fundador de Complementos de Matemática; Braz Pellegrino – ca-
tedrático fundador de Biologia Geral; Emanuel Brandão Fontes 
– catedrático fundador de Estatística Educacional, que posterior-
mente, com o desmembramento da Faculdade de Filosofia em 
1968, foi o primeiro diretor da Faculdade de Educação; Filocelina 
da Costa Matos Almeida – catedrática de Didática Geral e Especial; 
Helena Antipoff – catedrática fundadora de Psicologia Educacio-
nal; Maria Luiza de Almeida Cunha – catedrática de História e 
Filosofia da Educação. Faziam parte também do corpo docente ou 
por desmembramento de disciplina, como permitia o Decreto-Lei 
nº 1.190, Zilah Frota – ex-aluna da Escola de Aperfeiçoamento, 
Assistente contratada de Administração Escolar e Educação Com-
parada e os substitutos de fundadores; Morse Belém Teixeira e 
Pedro Parafita de Bessa – ex-alunos do curso de Ciências Sociais 
da Faculdade de Filosofia, respectivamente professor Interino de 
Sociologia e Assistente de Psicologia Educacional.

Oriundos da Escola de Aperfeiçoamento cinco professores, 
da Universidade de Minas Gerais, três professores que já eram 
professores em algum de seus cursos e como ex-alunos da pró-
pria Faculdade dois professores e um professor alto-funcionário 
da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Aos poucos outros 
alunos egressos do curso de Pedagogia foram incorporados ao 
seu corpo docente na década de 1950: Maria Auxiliadora Brasil, 
Suzana Ezequiel e a autora deste depoimento. 
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Só na década de 1960 novos professores foram incorporados ao 
curso. Os programas desenvolvidos pelos professores eram os da 
Faculdade Nacional de Filosofia, por imposição legal, não havendo 
portanto nenhum projeto significativo e inovador apresentado.

O currículo enfatizava a formação psicológica, sendo a Psicolo-
gia Educacional a disciplina que aparece em todas as séries, como 
também há certa ênfase em Administração Escolar e História da 
Educação, presentes em duas séries.

Essa perspectiva interna do sistema, considerando basicamente 
os aspectos psicológicos e administrativos do ensino, permitia 
apenas uma visão parcial da educação, com abstração da reali-
dade social, fator influenciador da estrutura e desenvolvimento 
do sistema de ensino, como se pode observar no próprio sistema 
centralizador e autoritário da época, estabelecendo para todos os 
cursos um modelo nacional.

Apesar desses elementos inibidores de suas atividades científi-
cas e culturais, o curso de Pedagogia, inserido em uma estrutura 
complexa como a Faculdade de Filosofia, onde os cursos existiam 
no mesmo espaço, colocava seus alunos em contato com outros, 
com interesses diversos, possibilitando uma convivência rica e 
estimulante, criando condições para uma existência de uma coesão 
grupal, consolidando a identidade da escola, que é conservada com 
Associação do EXFAFI, isto é, ex-alunos da Faculdade de Filosofia. 

O desenvolvimento da pesquisa na área da pedagogia foi muito 
lento, apesar do idealismo. Assim só foi possível iniciar o processo 
da institucionalização da pesquisa a partir da criação dos cursos de 
pós-graduação já na Faculdade de Educação. Entretanto, algumas 
incipientes pesquisas sob orientação de D. Helena Antipoff e/ou 
Pedro Parafita de Bessa foram realizadas na área de psicologia.

A demanda ao curso de Pedagogia era muito pequena. Para tal 
se articulavam múltiplos fatores, entre eles a situação desfavorável 
que se colocaram as normalistas, pela Portaria nº 655 do Minis-
tério da Educação, publicada no Diário Oficial de 13 de fevereiro 
de 1943, definindo que só poderiam prestar exames vestibulares 
aqueles que tivessem completado os cursos científicos ou clássicos. 
Somente em 1945, o Decreto nº 8.195 publicado em 20 de novem-
bro abre perspectivas para as normalistas, com cursos regulares de 
6 anos,10 assim mesmo com restrições, pois o direito limitava-se 
a alguns cursos.
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Assim, as normalistas com curso de Aplicação (mais 2 anos) ou 
aquelas como a depoente que após o curso Normal cursou mais 2 
anos do curso de Administração Escolar tiveram acesso aos exames 
vestibulares limitados a alguns cursos da Faculdade de Filosofia.

Somente em 1961, com a LDBEN, o curso Normal articula-se 
com quaisquer dos cursos de nível superior. Morais11 apresenta a 
seguinte estatística em relação aos concluintes do curso de Peda-
gogia: 1940 a 1950, 5 bacharéis e 2 licenciados; 1950 a 1960, 57 
bacharéis e 40 licenciados e 1962 a 1968, 236 graduados.12

Em 1968, o Decreto nº 62.317, de 28 de fevereiro, aprova plano 
de reestruturação da Universidade, surgindo a nova unidade, Fa-
culdade de Educação, Faculdade esta prevista na legislação federal 
já na década de 1930 e não implantada.

Concluindo: em primeiro lugar registre-se o prazer que tive em 
poder dar este depoimento, pois plagiando Cora Coralina, no longo 
caminho percorrido desde meu ingresso no curso de Pedagogia, 
até hoje, após minha aposentadoria, “seu vulto nunca pereceu no 
esquecimento”. O que busquei neste depoimento foi estabelecer as 
relações do curso de Pedagogia com o seu predecessor, a Escola 
de Aperfeiçoamento, e com o curso de Administração Escolar do 
Instituto de Educação. Aquela forneceu-nos professores da mais 
alta qualificação e extraordinária abnegação que por um decênio, 
com os demais professores do curso de Pedagogia (todos os outros 
da Faculdade de Filosofia), “a serviram, sem outro interesse que 
não o da alta cultura”.13 Este – curso de Administração Escolar – foi, 
sem a menor dúvida, a ponte que possibilitou a muitas normalistas, 
inclusive à depoente, completar, conforme a legislação vigente, 
os anos de escolaridade para o acesso aos exames vestibulares do 
curso de Pedagogia.

Em relação a projetos inovadores para o curso, a própria le-
gislação, fruto de uma política centralizadora e autoritária, inibia 
sua apresentação. Não podemos, entretanto, deixar de ressaltar o 
trabalho dos mestres da Faculdade de Filosofia, que, recebendo 
um salário simbólico durante uma década, representaram a “revi-
vescência na busca do espírito universitário em Minas”.14
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NOTAS

1 O título de Governador para os chefes dos executivos estaduais veio depois 
de 1930.

2 Inicialmente Mlle. Milde deveria dedicar-se ao ensino técnico, só depois do 
regresso de Mme. Louise Artur Perrelet que assume as funções na Escola de 
Aperfeiçoamento. Mlle. Milde e Helena Antipoff permaneceram no Brasil, 
naturalizando-se brasileiras. Mlle. Milde faleceu em 1997 e D. Helena Antipoff 
em 1974.

3 Helena Antipoff iniciou o curso de Medicina em Paris, regressou entretanto a 
Genebra, onde já estivera dado seu interesse em questões de psicologia infantil.

4 Veja-se a importância da Escola de Aperfeiçoamento, na excelente dissertação 
de Mestrado “A Introdução Oficial do Movimento de Escola Nova no Ensino 
Público de Minas Gerais: a Escola de Aperfeiçoamento”, de Maria Helena de 
Oliveira Prates (1989).

5 O curso de Administração Escolar, como também o Instituto de Educação, 
foi fruto da Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946, posterior, portanto, à 
criação da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais. Com a criação do curso 
de Administração Escolar, a Escola de Aperfeiçoamento foi absorvida com 
todo seu patrimônio humano e material.

6 Veja-se a oração proferida por José Lourenço de Oliveira, por ocasião da posse 
da professora Helena Antipoff, no cargo de Professor Catedrático de Psicolo-
gia Educacional, em 2 de março de 1953, anexa ao Anuário da Faculdade de 
Filosofia, 1954.

7 Da relação de professores citada por Lourenço de Oliveira, há omissão dos 
nomes de Vicenzo Spinelli (diretor do Ginásio), Orlando de Magalhães Car-
valho, Guilhermino Cezar, Nivaldo Reis e Mário Casasanta, elencados tanto 
por Correia Dias (1997), como por Maria de Lourdes do Amaral Haddad 
(1982). Haddad chama a atenção da controvérsia entre os dados contidos 
na ata de fundação da Faculdade e os dados sobre os professores tidos como 
fundadores (1982). Entretanto, no retrato com os fundadores, que consta do 
acervo da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, estão somente 
os professores citados por Lourenço de Oliveira. Talvez foram fotografados 
apenas o diretor com o CTA.

8 Sobre o assunto, foi consultado o Prof. Pedro Parafita de Bessa, que confirma 
o fato.

9 Art. 51, Decreto-Lei nº 1.190.
10 A legislação vigente anterior à Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946 previa 

após o primário mais 5 anos, 2 de adaptação e 3 normal. Nas escolas públicas 
poderia ainda se ter mais 2 (dois) anos de curso de Aplicação. Como a maioria 
das Escolas Normais estava sob o comando de instituições religiosas, portanto, 
particulares, poucas eram as normalistas que contavam com 6 anos exigidos 
para o vestibular.
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11 MORAIS, 1997, p. 395.
12 De 1961 a 1968 Morais não discrimina os bacharéis dos licenciados.
13 Anuário Faculdade de Filosofia, 1954.
14 DIAS, 1997, p. 265.
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l u c i a n O  M e n d e s  d e  F a r i a  F i l h O

A uNIVERSIDADE E A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

uma discussão necessária

Há, entre os principais agentes do campo educacional brasi-
leiro, seja no âmbito das políticas, das organizações sociais ou 
das pesquisas acadêmicas, certo consenso de que a elevação da 
qualidade da educação no Brasil depende de uma série de fatores 
interdependentes. Uma melhor educação dependeria de uma 
atuação articulada das diversas instâncias governamentais na 
melhoria da infraestrutura das escolas – desde as cantinas até as 
bibliotecas –, das carreiras e dos salários, da gestão dos sistemas e 
das unidades escolares, da formação de professores e da melhoria 
das condições de vida das famílias, das crianças e jovens atendidas 
pelas escolas, para não alongar muito a lista. 

Hoje, na verdade, somente na forma de bravata ou de pirotecnia 
governamental é que se afirma que a atuação em qualquer um 
desses aspectos acima apontados, de maneira isolada, traria uma 
melhoria substantiva da educação no Brasil. De modo geral, é isso 
que ocorre em relação à formação de professores. Não são poucos 
aqueles que afirmam que a má formação docente seria a principal 
responsável pela baixa qualidade da escola pública, derivando daí 
proposições as mais diferentes para resolver o problema: desde 
aquelas que defendem o fechamento dos atuais cursos de forma-
ção de professores até aquelas que defendem diversas formas de 
expansão dos cursos que já existem.
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A crença na centralidade da formação de professores, bem como 
algumas das proposições apresentadas, acaba por impedir o debate 
equilibrado dos problemas que afetam a formação docente e das 
possíveis soluções para eles. Este é, a meu ver, o caso da atuação 
das universidades nesta área. Há aqui, muitos mal-entendidos e 
um problema estrutural de difícil solução.

Há muito tempo critica-se a atuação das universidades na 
formação de profissionais para a escola básica no Brasil. Na últi-
ma década houve uma intensificação desta crítica, a qual estaria 
associada, também, à maior importância reconhecida à pós-
-graduação em detrimento da graduação, nível em que aqueles 
profissionais, via de regra, são formados. A isso se somaria, ainda, 
o maior investimento dos diversos departamentos universitários 
na formação de novos pesquisadores em detrimento da formação 
de novos professores.

Diante desse diagnóstico, que em linhas gerais se mostra 
verdadeiro, muitos dos agentes que tratam publicamente destes 
problemas se posicionam como se uma mudança desse cenário 
dependesse, por um lado, das vontades individuais dos professores 
universitários, e, por outro, de reformas e adaptações curriculares 
dos cursos de formação. Parece-me, no entanto, que o problema 
é mais sério. Trata-se, na verdade, de um problema estrutural da 
própria universidade.

Na definição constitucional, nas universidades devem se reali-
zar o ensino, a pesquisa e a extensão. No entanto, estruturalmente, 
as universidades brasileiras estão organizadas para a realização 
de pesquisas e para a produção de conhecimentos novos, na pós-
-graduação, enquanto a formação profissional se dá, sobretudo, 
no âmbito da graduação. Isso não quer dizer que cada uma delas, 
graduação e pós-graduação, não realizem as outras dimensões, mas 
que tais dimensões não disputam em pé de igualdade o tempo, a 
sensibilidade e, mesmo, a competência dos professores/pesquisa-
dores que atuam nessas instituições.

Sabe-se que boa parte da pesquisa brasileira é realizada na 
universidade. No entanto, há uma grande censura aos professores 
dessas instituições por darem mais atenção à pós-graduação e à 
pesquisa do que à graduação. Mas, o que aconteceria se ocorresse 
o contrário? Será que se tais pesquisadores se dedicassem com o 
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mesmo afinco à graduação conseguiriam competir ou colaborar 
de forma não subalterna com seus pares que não têm esta respon-
sabilidade em boa parte do mundo?

Trabalhando em instituições voltadas para a pesquisa, o ensino 
e a extensão, os professores universitários participam, porém, de 
uma cultura acadêmica em que os modos de consagração são, 
todos eles, referentes ao campo científico-acadêmico. Em outras 
palavras, os critérios de reconhecimento da excelência acadêmica 
se referem, quase todos, à pesquisa, à produção de conhecimentos 
novos e à formação de novos pesquisadores. São esses critérios, 
também, que moldam, de certa forma, a competência e as sensi-
bilidades destes professores.

Ora, a formação de professores requer, muitas vezes, profissio-
nais de competência e sensibilidades muito distintas daquelas dos 
pesquisadores. Um bom pesquisador, por exemplo, tem que ser 
talhado para a competição com seus pares; o bom formador, em 
contrapartida, em boa parte das vezes, tem que ter uma atuação 
oposta a esta. Do mesmo modo, o bom pesquisador está ávido pelo 
desconhecido; o bom professor tem que ter paciência e disponi-
bilidade para ensinar a outrem aquilo que já se sabe de antemão. 
Por isso, nem sempre os melhores pesquisadores são os melhores 
professores. Do mesmo modo, não há que se exigir de um bom 
professor que ele seja, necessariamente, um pesquisador de ponta. 

Além desses aspectos relacionados às disposições mentais e pes-
soais para as funções de pesquisa e ensino, a atuação na formação 
de bons professores requer dos formadores o desenvolvimento de 
situações de ensino-aprendizado que levem em conta, já na insti-
tuição de formação, a realidade da escola em que o futuro professor 
atuará. Isso significa não apenas conhecer a realidade educacional 
pelo estudo sistemático daquilo que se produz sobre esta mesma 
realidade, mas também se importar com a sorte dos alunos e das 
famílias que chegam cotidianamente à escola brasileira. E todos 
nós sabemos que isso raramente ocorre em boa parte dos depar-
tamentos de nossas melhores universidades.

Se esse quadro é minimamente verdadeiro, de pouco adianta 
esperarmos que a solução venha da boa-vontade dos pesquisadores 
ou de bem intencionadas reformas dos currículos de formação. O 
problema é estrutural e, conforme o ditado popular, é difícil servir 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   92 01/11/13   12:09



93 

a dois senhores: a pesquisa acadêmica de ponta e a formação de 
professores. Os tempos, as sensibilidades e as competências exi-
gidas em ambas as atividades são tão distintos que os resultados 
atuais para quem tem tentado juntar as duas coisas tem sido o 
desastre ou o adoecimento. Não estaria na hora de buscarmos 
outros arranjos institucionais e, portanto, outros resultados na 
formação de professores em instituições superiores de ensino 
público no Brasil?

MAgISTéRIO: uMA PROFISSÃO EM ExTINÇÃO?

No final de 2011, um conjunto de informações nos dava sinais 
de que, em âmbito mais geral, a própria profissão de magistério 
parece ameaçada. Se não, vejamos:

1º Ato: levantamento do coordenador do Colegiado Especial 
das Licenciaturas da UFMG, uma das maiores universidades do 
país, mostra que

em 2000, dos 17 cursos mais concorridos, seis formavam professores. 
Em 2012, não há um único curso de licenciatura entre os 15 mais concor-
ridos. Há dez anos, Biologia, História, Pedagogia e Educação Física tinham 
mais de 20 candidatos por vaga; atualmente, eles têm, respectivamente, 
3,5; 4,8; 3,0 e 2,1. Mantida a atual tendência, em cinco anos não teremos 
candidatos aos cursos de Licenciatura.1

2º Ato: “Se eu ganhasse R$712,00 eu ia ser servente de pedreiro”, 
fala de Flávio Castro, assessor do Líder do Governo na Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, aos professores da rede 
estadual em greve. 

3º. Ato: “Mas você é tão inteligente, porque vai fazer licencia-
tura?”, fala que os alunos de graduação ouvem de seus professores 
de vários departamentos das universidades pelo Brasil afora. 

4º Ato:

Antes de mais nada, os relatos deixam claro que as alunas tiveram de 
vencer o preconceito de suas famílias e de seu meio social mais amplo em 
relação ao curso de Pedagogia. Via de regra, esse curso não é visto por 
parentes e amigos como adequado ao perfil social e escolar relativamente 
alto das alunas.2
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Ao longo do século XX não foram poucos aqueles que apos-
taram que as novas tecnologias, do rádio à internet, acabariam 
por substituir os professores no cotidiano das salas de aula. Nesse 
vaticínio, o magistério se extinguiria, pois os professores seriam 
substituídos pelas máquinas. O auge desta utopia pode ser vista 
no filme Matrix em que as pessoas aprendem por meio de uma 
conexão com o computador! No entanto, ninguém jamais ima-
ginou que a profissão poderia acabar porque as novas gerações 
deixariam de escolhê-la como uma maneira de ganhar a vida e de 
contribuir para o desenvolvimento social. Pois não é que no Brasil 
estamos em vias de ver isto ocorrer??!!

Com tantas evidências de que a profissão perdeu prestígio, 
talvez devêssemos perguntar o que estamos, de fato, fazendo para 
que o magistério volte a atrair as novas gerações. E, convenhamos, 
nós somos criativos o suficiente para isto! Vejam, por exemplo, o 
que fizemos para resolver a falta de engenheiros no país: aumenta-
mos o número de vagas nas universidades, prometemos aos jovens 
enviá-los para estudar nas melhores universidades do mundo com 
bolsa pagas pela população brasileira, remuneramos seus estágios 
dignamente, aumentamos os seus salários, mostramos na mídia a 
contribuição deste profissional para o desenvolvimento econômico 
e social do país etc. E aos futuros professores, o que nós todos, 
como sociedade, e não apenas o Estado brasileiro, prometemos? 
Cursos em faculdades particulares com duvidosas condições de 
ensino-aprendizado; um estágio de R$500,00 por 6 horas de tra-
balho diário; um piso salarial de R$1.187,00 por uma jornada de 
40 horas semanais; o escárnio da família, dos seus professores e 
colegas; e um bom lugar no céu! 

POlíTICA DO MEC: MAIS DO MESMO

Adestremos os candidatos ao professorado nas materias que deverão 
ensinar um dia, por meio de ensaios theoricos e praticos onde exhibão 
provas de instrucção moral, e religiosa, onde se preparem com as dispensa-
veis luzes da leitura, calligraphia, dos diversos systhemas de orthographia, 
princípios da grammatica portugueza, e nos da Pedagogia. 
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Acompanhada da elevação dos vencimentos de maneira a convidar e a 
reter na carreira um pessoal intelligente e digno da honrosa profissão do 
magisterio, accredito que esta medida produzirá entre nós os sasonados 
fructos, que outros paizes, onde forão aquellas instituições bem com-
prehendidas e sinceramente realisadas, vão logrando. (Carlos Carneiro 
de Campos, Presidente da Província de Minas Gerais, em 1858)

Enquanto isso, o MEC responde com as mesmas políticas. 
No início de 2012 pudemos ver um conjunto de notícias muito 
reveladoras sobre os rumos – ou a falta de rumos – da educação 
brasileira. Começou com o MEC anunciando um aumento para 
os professores das universidades e das escolas de educação básica 
federais; no decorrer da semana deu-se repercussão à altíssima taxa 
de repetência no ensino médio; em seguida veio o anúncio de que 
o MEC pretende implantar o Programa Nacional de Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic) e que pretende fazê-lo, sobretudo, por meio 
da formação de professores.

São notícias verdadeiramente paradoxais, a começar pela últi-
ma. Mais uma vez o Ministério da Educação, diante das dificulda-
des estruturais da escola, escolhe o caminho mais fácil. Desde pelo 
menos o século XIX, para ficarmos na experiência histórica do 
país independente, quando se quer reformar e/ou expandir a escola 
sempre se pensa na formação de professores. Não é coincidência 
que as Escolas Normais, únicas instituições a formar professores 
no país até a década de 1930, tenham surgido um século antes, 
ocasião em que muito se discutia a necessidade de expandir a 
escolarização entre as “camadas inferiores” da sociedade.

O que ocorre é que a formação de professores é uma das di-
mensões mais baratas das políticas de educação, mesmo quando 
vêm acompanhadas de bolsas, como é a proposta atual do MEC. 
Ou seja: enquanto de um lado o governo se recusa a elevar subs-
tantivamente os recursos para área de educação, conforme se vê 
em sua proposta de Plano Nacional de Educação, por outro acena 
com mais políticas de formação de professores! O MEC se recusa 
a assumir que o problema da profissão docente no Brasil não é a 
falta de formação dos professores!

Se não, vejamos: o que fez o Estado Nacional quando decidiu 
tornar a universidade brasileira atrativa para os pesquisadores? 
Acenou com mais formação? É evidente que não! O que se fez 
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foi tonar a ocupação de professor universitário – sobretudo nas 
Universidades Federais e em algumas Universidade Estaduais – 
atrativa para os melhores alunos. E fez isto não apenas acenando 
com mais e melhores oportunidades de formação, mas, sobretudo, 
com uma carreira e um salário minimamente decentes. 

Ora, a notícia de que o MEC publicou Medida Provisória con-
cedendo aumento salarial e fazendo ajustes na carreira dos profes-
sores universitários é uma mostra da sensibilidade do ministério 
para o fato de que também a carreira universitária pode não estar 
atraindo mais tantos jovens talentosos. E podemos observar que 
o salário dos professores das universidades federais é muito maior 
do que aquele pago por todos os estados brasileiros aos professores 
da escola básica!

Em tempos de copa do mundo e de olimpíadas, cabe bem a 
pergunta: por que o MEC não coloca seu time em campo para 
achar saídas mais criativas para a solução dos problemas da edu-
cação nacional assim como tem feito para enfrentar os problemas 
decorrentes da realização dos vindouros espetáculos esportivos? 
A continuar assim, os turistas podem até gostar do que verão na 
copa do mundo e nas olimpíadas, mas continuaremos perdendo de 
goleada no enfrentamento dos verdadeiros problemas nacionais, 
como é o caso da educação.

Mas sempre restará como saída para o MEC... mais do mesmo: 
é só dizer que a questão dos salários e das carreiras dos professo-
res da educação básica é um problema dos estados e municípios! 
Aliás, isto também é feito desde o século XIX quando o Império 
era responsável pela manutenção do Colégio Pedro II e pelas 
Faculdades de Direito, Medicina e Engenharia, para a formação 
das elites imperiais, e as Províncias e Municípios, com suas com-
balidas finanças, eram as responsáveis pela educação elementar 
(primária) e secundária.

NOTAS

1 SOUZA, 2011.
2 NOGUEIRA; PEREIRA, 2010.
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PESquISAS SOBRE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES
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J ú l i O  e M í l i O  d i n i z -P e r e i r a

O CAMPO DE PESquISA SOBRE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

INTRODuÇÃO

O propósito deste capítulo é discutir o campo de pesquisa 
sobre formação de professores. Para tal, procurarei responder as 
seguintes questões: como se constituiu o campo de pesquisa so-
bre formação de professores no Brasil e no mundo? Como ele se 
consolidou como tal? Quais as principais modificações ocorridas 
nesse campo em termos de temáticas e metodologias de pesquisa? 
Quais são os atuais focos de investigação desse campo? Quais as 
principais críticas e os problemas enfrentados por ele desde o 
seu surgimento? Quais as recomendações para que se aumente a 
qualidade das pesquisas sobre formação de professores e, por via 
de consequência, que o campo se fortaleça?

Antes de iniciar essa discussão, gostaria de explicitar que 
compreendo o conceito de campo1 da maneira como ele foi de-
senvolvido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Na concepção 
desse autor, todos os campos se estruturam a partir de relações 
de aliança e/ou conflito entre os seus diferentes agentes que 
lutam pela posse de determinadas formas específicas de capital. 
As hierarquias no interior de cada um desses campos se esta-
belecem pela maior ou menor detenção, pelos agentes, dessas 
formas específicas de capital. Nos campos de produção de bens 
simbólicos e culturais, a forma específica do capital que move 
as lutas no interior do campo é o capital simbólico expresso 
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em formas de reconhecimento, legitimidade e consagração, ins-
titucionalizadas ou não, que os diferentes agentes ou instituições 
conseguiram acumular no decorrer das lutas no interior do campo.2

Dessa maneira, o universo da ciência está submetido às mes-
mas leis gerais da teoria dos campos e, ao mesmo tempo, assume 
formas específicas no interior dele. Nas palavras de Bourdieu, “o 
universo ‘puro’ da mais ‘pura’ ciência é um campo social como 
outro qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas 
lutas e estratégias, seus interesses e lucros, mas onde todas essas 
invariantes revestem formas específicas”.3

Sendo assim, passo a discutir nos próximos parágrafos o campo 
de pesquisa sobre formação de professores, concebido aqui como 
um campo de lutas e interesses em que se estabelecem relações 
de força e de poder e, por isso mesmo, dinâmico, movediço e 
inconstante.

BREVE hISTóRICO SOBRE A 
CONSTITuIÇÃO DO CAMPO DE 
PESquISA SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE

A formação de professores é um campo de estudos relativa-
mente novo no mundo ocidental.4 Membros da comunidade in-
ternacional em pesquisa educacional definiram um marco para o 
surgimento desse campo no mundo: a publicação de uma revisão 
da literatura especializada, realizada por Robert F. Peck e James A. 
Tucker, na edição de 1973 do Handbook of Research on Teaching.5 
Isso, obviamente, não significa que não existiam pesquisas sobre o 
tema da formação de professores antes dessa data. Significa que, até 
1973, a comunidade internacional de pesquisadores em educação 
(e, mais especificamente, em ensino) não admitia seu status como 
linha de pesquisa. Na edição de 1986, a publicação de uma nova 
revisão da literatura especializada6 representou a consolidação 
dessa temática como campo de pesquisa.7

No Brasil, debates8 e pesquisas sobre formação de professores 
foram sistematizados e analisados por meio de alguns estudos do 
tipo “estado da arte” e levantamentos bibliográficos, abrangendo os 
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respectivos períodos: Maria das Graças Feldens:9 de 1972 a 1981; 
Vera Candau:10 de 1982 a 1985; Menga Lüdke:11 de 1988 a 1994; 
Marli André:12 de 1990 a 1998; Iria Brzezinski:13 de 1997 a 2002. 

Segundo Candau,14 na primeira metade da década de 1970, sob 
influência da psicologia comportamental e da tecnologia educa-
cional, a maioria dos estudos privilegiava a dimensão técnica do 
processo de formação de professores. Nessa perspectiva, o pro-
fessor era concebido como um organizador dos componentes do 
processo de ensino-aprendizagem (objetivos, seleção de conteúdo, 
estratégias de ensino, avaliação etc.) que deveriam ser rigorosa-
mente planejados para garantir resultados instrucionais altamente 
eficazes e eficientes. Consequentemente, a grande preocupação, 
no que se refere à formação do professor, era a instrumentalização 
técnica.

Feldens parece endossar a análise anterior, afirmando que, 
nessa época, início dos anos setenta, havia uma visão funcionalista 
da educação em que a “experimentação, racionalização, exatidão 
e planejamento tornaram-se as questões principais na educação 
de professores”.15 Segundo a mesma autora, a maioria dos estudos 
sobre formação de professores, publicados até 1981, indicava uma 
preocupação com os métodos de treinamento de professores.

A partir da segunda metade da década de 1970, iniciou-se, 
então, um movimento de oposição e de rejeição aos enfoques “téc-
nico” e “funcionalista” que predominaram na formação de profes-
sores, até esse momento. Nessa época, de acordo com Candau,16 por 
influência de estudos de caráter filosófico e sociológico, a educação 
passa a ser vista como uma prática social em íntima conexão com 
o sistema político e econômico vigente. A partir dessa concepção, 
a prática dos professores deixa de ser considerada neutra e passa a 
constituir-se em uma prática educativa transformadora. Segundo 
Feldens,17 as teorias sociológicas que consideravam a escola como 
reprodutora das relações sociais chegaram às universidades brasi-
leiras e aos centros de formação de professores, no mesmo período.

A década de oitenta inicia-se com um descontentamento ge-
neralizado com a situação da educação e, em especial, a formação 
do professor em nosso país.18 Segundo Candau,19 vivia-se um 
momento de crise em relação à formação de educadores. Essa 
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insatisfação acabou por desencadear um movimento de rejeição à 
visão de educação e de formação de professores predominante na 
época. A tecnologia educacional, dominante nos anos 1960-1970, 
passou a ser fortemente questionada pela crítica de cunho marxis-
ta. Essa tendência reagiu violentamente à forma neutra, isolada e 
desvinculada de aspectos político-sociais, pela qual as licenciaturas 
foram fundamentalmente tratadas até a década anterior. Ou seja:

(…) os aspectos de ordem técnica concernentes a currículos, métodos 
e conteúdos não podem ser tomados como fechados em si mesmos. As 
questões aparentemente pedagógicas encerram decisões políticas que 
é preciso explicitar. Torna-se, então, necessário estabelecer as relações 
entre as propostas para a formação do professor e o projeto político mais 
amplo da sociedade.20

De acordo com Santos,21 nos primeiros anos da década de 
1980, o debate a respeito da formação do educador22 privilegiou 
dois pontos básicos: o caráter político da prática pedagógica e o 
compromisso do educador com as classes populares.

É importante ressaltar que essa mudança de enfoque na for-
mação de professores expressou, segundo Candau, “o próprio 
movimento da sociedade brasileira de superação do autoritarismo 
implantado a partir de 1964 e de busca de caminhos de redemo-
cratização do país”.23 Nesse contexto, ampliou-se bastante o debate 
sobre a reformulação dos cursos de formação docente.

Os anos oitenta foram, então, marcados por um intenso deba-
te sobre a questão da formação de professores. No início, talvez 
levados pelos ventos da abertura política no país, muitos autores 
sentiram necessidade de se posicionar contra o antigo modelo de 
formação docente, o que precipitou o surgimento de análises até 
certo ponto ingênuas, fortemente influenciadas pelo viés ideoló-
gico. O discurso enviesado e a tão almejada “práxis” não foram 
capazes de transformar a condição do professorado no país, na 
chamada “década perdida”.

As Ciências Sociais e, mais especificamente, a Educação, defron-
taram-se na virada da década de 1980 para 1990 com a denominada 
crise de paradigmas.24 Nesse contexto, o pensamento educacional 
brasileiro e os estudos sobre a formação do professor voltaram-se 
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crescentemente para a compreensão dos aspectos microssociais da 
escola com foco no papel dos “agentes-sujeitos”.25 Privilegiou-se 
a partir de então a formação do “professor-pesquisador”, ou seja, 
ressaltou-se a importância da formação do profissional reflexivo, 
aquele que pensa-na-ação, cuja atividade profissional se alia à 
atividade de pesquisa.26

Por via de consequência, observa-se, na década de 1990, um 
número crescente de estudos que investigam as práticas pedagó-
gicas.27 A partir daí, parece existir certo consenso sobre a valori-
zação da prática cotidiana como lugar de construção de saberes.28 
Os saberes escolares e os saberes docentes passaram, então, a se 
constituir em relevante objeto de pesquisa no Brasil.

Com a entrada do novo século, houve uma nítida mudança nos 
conteúdos da pesquisa sobre formação de professores no Brasil: 
“os cursos de formação ficaram em segundo plano e quem ganhou 
destaque foi o professor”.29 A tendência nos estudos sobre formação 
de professores, identificada na década de 1990, de compreensão 
dos aspectos microssociais da escola com foco nos “agentes-
-sujeitos”, se confirma nos anos 2000, com relevo especial para 
as professoras:30 suas vozes, suas vidas e suas identidades. Tem-se 
a partir daí a ênfase para as seguintes temáticas e metodologias: 
construção da identidade e profissionalização docente; o método 
autobiográfico para reconstruir a história de vida e memória dos 
professores; questões de gênero, relações de poder; etnia e raça.31

Sugeri, em trabalho anterior, a seguinte periodização das três 
últimas décadas do século XX e as respectivas ênfases em termos 
da produção acadêmica sobre formação de professores no Brasil: 
nos anos 1970: treinamento do técnico em educação; nos anos 
1980: a formação do educador; nos anos 1990: a formação do 
professor-pesquisador.32 A partir dos anos 2000, observam-se 
fortes críticas ao discurso prescritivo na formação docente e, por 
via de consequência, à chamada “adjetivação dos professores”.33 
A questão central de pesquisa, que antes era “como formar o 
professor?”, passou a ser “como nos tornamos educadores(as)?”. 
Ou seja, como discutiremos no tópico a seguir, observa-se uma 
nítida preocupação com o tema da construção das identidades 
múltiplas dos docentes.
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OS(AS) EDuCADORES(AS) COMO 
FOCO DAS INVESTIgAÇõES

Nos últimos vinte e cinco anos, observa-se uma “extraordiná-
ria mudança na natureza do campo de pesquisa sobre formação 
docente” nos Estados Unidos34 e também em outros países. Como 
se sabe, a partir dos anos de 1980, começou a ocorrer não só um 
crescimento quantitativo dos trabalhos acadêmicos sobre formação 
de professores, mas também uma mudança de foco nas pesquisas a 
respeito dessa temática em todo o mundo, trazendo os educadores 
para o centro das investigações.35 Observa-se, desde então, um au-
mento do interesse pela questão da subjetividade e da identidade 
na formação docente.

Vários estudos sobre socialização docente e construção do co-
nhecimento dos professores, apesar de não usarem explicitamente 
o termo “identidade docente” em suas análises, com certeza já 
tratavam da complexa discussão sobre “como tornar-se um(a) 
professor(a)”. A abordagem da construção da identidade docente 
enquanto um objeto específico de investigação traz, sem dúvida 
alguma, novas questões e novos desafios para o campo da pesquisa 
sobre formação de professores.

Zeichner,36 por meio de uma revisão bastante acurada da 
literatura educacional nos Estados Unidos sobre a pesquisa na 
formação docente, apontou os “estudos sobre aprender a ensinar”, 
os quais eram considerados o campo mais próximo da construção 
da identidade docente, como uma das áreas de investigação que 
emergiu mais fortemente nos EUA, nas décadas de 1980 e 1990.

No Brasil, André e Romanowski, ao analisarem teses e disser-
tações defendidas na década de 1990,37 afirmaram que o tema da 
identidade e profissionalização docente era ainda pouco explora-
do, porém emergia com certa frequência nos últimos anos dessa 
década. Nos dizeres dessas autoras,

A identidade e profissionalização docente surge como tema emergente 
nos últimos anos, e abre perspectivas para questões de grande interesse e 
atualidade, como a busca da identidade profissional do docente, a relação 
do professor com as práticas culturais, questões de carreira, organização 
profissional e sindical, e questões de gênero.38
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Com efeito, em relação aos trabalhos apresentados no grupo 
de trabalho “Formação de Professores” da Associação Nacional 
de Pesquisa e Pós-graduação (ANPEd), a identidade e profissio-
nalização docentes apareceram entre os temas mais enfatizados, 
ganhando destaque e prioridade na última década de 1990.39 40

Para se compreender melhor a importância desse tema na 
atualidade, convém situá-lo em um contexto mais amplo. As 
rápidas transformações que o mundo vem sofrendo – graças 
aos impactos da sociedade da informação, do desenvolvimento 
científico e tecnológico e da internacionalização da economia – 
fizeram com que o contato intercultural e interétnico passasse a 
ser um fenômeno bastante comum. No entanto, paradoxalmente, 
a diversidade cultural passou a conviver com poderosos instru-
mentos de homogeneização no planeta globalizado e as tensões 
geradas nessa convivência evidenciaram a estreita ligação entre as 
questões culturais e as relações de poder.41 Desse modo, discussões 
no campo da sociologia e da antropologia procuram entender 
hoje como as identidades culturais e étnicas estão sendo forma-
das nessa sociedade em transformação e, principalmente, como 
estão sendo forjadas, quando se trata de grupos socialmente em 
desvantagem ou dominados culturalmente. Consequentemente, a 
temática das identidades culturais e étnicas ganhou relevância nas 
últimas décadas e não será tarefa difícil encontrar trabalhos que 
enfocam o tema da identidade nacional, étnico-racial, sexual e de 
gênero nesse período. Algumas dessas pesquisas relacionam esses 
diferentes tipos de identidade à questão da formação docente.42

Além disso, as profundas mudanças no mundo do trabalho 
também levantam questões a respeito das repercussões dessas re-
estruturações na construção da subjetividade do trabalhador. Por 
via de consequência, cresce igualmente o interesse pelos estudos 
sobre as identidades profissionais no campo do trabalho.43

Entretanto, constata-se que, entre as pesquisas sobre formação 
de professores no país, a parcela que se dedica à questão da iden-
tidade docente é ainda muito pequena. É importante ressaltar que 
a diversidade de perspectivas teóricas sob as quais essa questão é 
abordada sugere uma tímida articulação entre os pesquisadores e 
certa fluidez no campo.
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Essa é apenas uma crítica entre várias outras levantadas em 
relação ao campo de pesquisa sobre formação de professores. Esse 
tema será discutido separadamente no tópico a seguir.

CRíTICAS EM RElAÇÃO à PESquISA SOBRE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Várias críticas vêm sendo levantadas em relação à pesquisa 
sobre formação de professores. No início da constituição desse 
campo, ela foi chamada de “assistemática, ideológica e trivial”44 ou 
“ampla, diversa e multidisciplinar”45.46 É o que se pode observar 
por meio das afirmações de alguns pesquisadores da época:

A pesquisa sobre os professores em formação, na última década, tende a 
ser irregular por natureza, pobremente sintetizada e debilmente criticada.47

A pesquisa sobre as práticas de ensino (estágio) dos professores em for-
mação pode-se caracterizar por sua escassez, diversidade e trivialidade.48

Entre as causas para a escassez de pesquisas sobre a formação 
docente, até o início dos anos de 1980, destacaram-se: a falta de 
tempo, de apoio e de investimentos na pesquisa sobre formação 
de professores; a crença comumente mantida de que a formação 
docente é um fenômeno muito complexo para ser estudado com 
êxito; a ausência de uma comunidade paradigmática de pesqui-
sadores sobre formação de professores.49

A revisão de 1973 apontou uma grande dispersão temática e a 
predominância de pesquisas experimentais sobre a formação de 
professores.50 Na revisão de 1986, encontram-se tanto pesquisas 
quantitativas como qualitativas, porém chama-se atenção para o 
fato de que os marcos conceituais que enquadravam e orientavam 
as pesquisas encontravam-se ainda bastante dispersos.

Os principais tópicos investigados, até então, eram: os forma-
dores de professores, os professores em formação, o currículo e o 
contexto da formação dos professores.51 As pesquisas sobre o perí-
odo de iniciação à docência receberam pouca atenção. A pesquisa 
sobre o desenvolvimento profissional dos professores era ainda 
bastante recente (não mais do que 20 anos) e fundamentalmente 
descritiva.52
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No Brasil, de maneira semelhante ao que aconteceu no ex-
terior, até os últimos anos da década de 1970, “as licenciaturas 
eram estudadas fundamentalmente nos seus aspectos funcionais 
e operacionais”.53 A partir daí, as limitações e insuficiências desse 
enfoque foram cada vez mais denunciadas. Segundo Feldens,54 a 
maior parte dos artigos sobre formação de professores, publicados 
até 1981, refere-se a estudos puramente descritivos, seguidos por 
investigações experimentais.

As principais críticas levantadas em relação à produção acadê-
mica nacional sobre a formação docente, nos anos de 1990, são as 
seguintes: grande pulverização de temáticas; grande incidência de 
pesquisas voltadas para uma disciplina pedagógica ou específica 
dos programas de formação; consequentemente, conhecem-se 
apenas fragmentos dos cursos; um quarto das pesquisas sobre 
formação docente (1990 a 1998) analisava um único caso.55

Da década de 1990 aos primeiros anos de 2000, houve um 
grande aumento do interesse dos estudantes de pós-graduação no 
Brasil pela temática da formação docente.56 Observou-se também 
uma grande mudança em termos da abordagem metodológica. 
Aparecem com mais frequência pesquisas que usam, por exem-
plo, a análise de depoimentos, as histórias de vida e a pesquisa 
colaborativa. André afirma ainda que, “felizmente, o preconceito 
pelos estudos quantitativos diminuiu”.57 Destacaram-se as seguin-
tes técnicas de coletas de dados: a entrevista teve um aumento 
muito grande; o reaparecimento do questionário; combinação de 
técnicas de coleta de dados; e o aparecimento de novas técnicas, 
tais como: grupo focal, entrevista coletiva, grupo de discussão 
e diário reflexivo. Outro aspecto positivo apontado pela autora: 
houve uma queda no percentual de trabalhos que não mencionava 
a abordagem metodológica e a técnica de coleta de dados.58

Mesmo assim, alguns problemas relacionados à pesquisa sobre 
formação de professores persistem: fragilidade nos fundamentos 
teóricos; fica pouco evidente qual o eixo condutor do trabalho ou 
o conhecimento produzido pela pesquisa; e ainda fragilidades me-
todológicas, tais como: falta de clareza quanto ao objeto de estudo 
(formação de professores), quanto aos fundamentos da abordagem 
qualitativa e quanto às metodologias de pesquisa, de modo geral.59
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Apesar de todas essas críticas (ou até mesmo em função delas), 
existe um esforço da comunidade internacional de pesquisadores 
sobre formação de professores em estabelecer uma agenda de 
pesquisa sobre a temática. É o que veremos a seguir.

uMA AgENDA DE PESquISA PARA 
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Zeichner,60 com a intenção de contribuir para o aumento da 
qualidade da investigação acadêmica sobre formação docente, 
defende uma agenda de pesquisa para essa temática. Ele afirma 
que a pesquisa sobre formação de professores é necessariamente 
multidisciplinar e “multi-metodológica”. “Só assim poderemos 
compreender melhor os complexos problemas da formação docen-
te e produzir conhecimentos que subsidiem práticas e políticas de 
preparação de nossos educadores”, escreve o autor.61 Recomendam-
-se pesquisas que combinem análises quantitativas e qualitativas. 
Outras recomendações, em termos das pesquisas e metodologias, 
são as seguintes:
1. Uma definição clara e consistente de termos;
2. Descrição completa dos métodos de coleta e análise dos dados 

e dos contextos em que as pesquisas são conduzidas;
3. Situar a pesquisa em termos de referenciais teóricos claros;
4. Deve-se prestar mais atenção em relação ao impacto da for-

mação de professores sobre o “aprender a ensinar” e sobre as 
práticas dos professores;

5. Desenvolver pesquisas que consigam relacionar a formação 
docente ao aprendizado dos estudantes;

6. Desenvolver formas de melhor avaliar o saber docente e a 
performance;

7. Desenvolver pesquisas sobre a formação de professores de di-
ferentes áreas do conteúdo escolar para se discutir semelhanças 
e especificidades dessa formação;

8. Desenvolver pesquisas sobre programas de formação de pro-
fessores por meio de estudos de caso “mais aprofundados” e 
“multi-institucionais”. 
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Em termos de tópicos de pesquisa, Zeichner62 defende que a 
prioridade absoluta da investigação acadêmica sobre formação de 
professores deveria ser a compreensão dos vínculos entre aspectos 
específicos da formação docente (por exemplo, o currículo, o ensi-
no, os programas e as políticas) e o “aprender a ensinar”, as práticas 
dos professores e a aprendizagem dos estudantes sob diferentes 
condições e contextos. E ainda: o desenvolvimento de pesquisas 
sobre a formação de professores que atuem em escolas públicas 
com estudantes pobres, “de cor”, das periferias das grandes cidades 
e sobre as mudanças de perfil do próprio professorado (que apro-
ximaria mais do perfil de seus estudantes); o desenvolvimento de 
pesquisas sobre formadores de professores, sobre os licenciandos 
e sobre os diferentes contextos de ensino; e, finalmente, de pes-
quisas sobre programas e currículos de formação de professores 
e seus impactos sobre o “aprender a ensinar” e a aprendizagem 
dos estudantes.

Zeichner63 ainda chama a atenção para as limitações, na lite-
ratura especializada, das pesquisas que geralmente baseiam-se 
em estudos com amostras muito pequenas dentro de um único 
curso ou programa. Houve um crescimento de pesquisas do tipo 
self-study, na última década, desenvolvida principalmente por 
formadores de professores. Como resultado dessas pesquisas tem-
-se, potencialmente, uma melhoria da prática desses formadores.

Zeichner aponta também um problema em relação à qualidade 
das pesquisas sobre formação de professores: a maioria delas não 
é publicada e não passa por uma avaliação dos pares. Ele reco-
menda que as pesquisas (principalmente os estudos de análise 
de dados empíricos) passem por um rígido processo de avaliação 
dos pares. Para tal, sugere também que os avaliadores (reviewers) 
recebam orientações mais explícitas de como os trabalhos devem 
ser avaliados.

O autor sugere que os pesquisadores devem redigir os seus 
relatórios de pesquisa com a preocupação de explicitar as evidên-
cias empíricas de seus resultados, deixando ao leitor a condição 
de avaliar a confiabilidade desses achados. Há ainda, nos Estados 
Unidos, uma preocupação muito grande com a preparação de no-
vos pesquisadores em programas de pós-graduação. Incentiva-se o 
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desenvolvimento de pesquisas colaborativas entre pesquisadores, 
formadores de professores e professores por meio da criação de 
grupos (networks) de formadores de professores e de pesquisadores 
estudando aspectos que interessam a eles.

Hoje, nos Estados Unidos, exige-se que todos os programas 
de formação de professores conduzam alguma forma de pesquisa 
do tipo self-study para a autoavaliação do próprio programa. Os 
dados acumulados por meio dessas pesquisas do tipo self-study 
podem levar, em um futuro próximo, à construção de um banco 
de dados sobre pesquisas sobre formação de professores naquele 
país. Zeichner64 aponta, por fim, a necessidade de pesquisas lon-
gitudinais para o acompanhamento desses diferentes programas 
de formação de professores, por um período mais prolongado.

O autor destaca o papel das pesquisas sobre formação de pro-
fessores para subsidiarem de uma maneira mais eficaz práticas, 
políticas e novas pesquisas sobre o tema. Finalmente, Zeichner65 
defende a ideia de que, ao final do desenvolvimento dos nossos 
trabalhos, deveríamos ser capazes de responder às seguintes 
indagações: quais as implicações de nossas pesquisas? O que elas 
nos dizem em termos do repensar das práticas e das políticas de 
formação docente?

CONSIDERAÇõES FINAIS

O que procurei fazer neste capítulo foi apresentar e discutir 
o campo de pesquisa sobre formação de professores. Como ex-
plicitado no início do texto e baseado no conceito de campo de 
Pierre Bourdieu, trata-se de um campo de lutas e interesses em 
que relações de força e de poder definem as principais temáticas 
e metodologias de pesquisa assim como as mudanças sofridas por 
ele ao longo dos anos.

Reconhecida como campo de pesquisa pela comunidade inter-
nacional de pesquisadores em Educação apenas no início da década 
de 1970, a formação de professores é um campo relativamente 
novo que se consolida como tal apenas na segunda metade 
dos anos 1980. No Brasil, observam-se mudanças de ênfase 
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em relação às pesquisas sobre formação docente influenciadas 
por transformações conjunturais e pelo contato com a produção 
acadêmica da área realizada fora do país.

Por ser um campo de pesquisa relativamente jovem, várias são 
as críticas sofridas por ele, tanto aqui como no exterior. Todavia, 
existem recomendações e a tentativa do estabelecimento de uma 
agenda de pesquisa sobre formação de professores como estratégia 
para aumentar a qualidade daquilo que se produz sobre o tema 
e, por via de consequência, com o intuito de fortalecer o campo.

NOTAS

1 O conceito de campo refere-se aos diferentes espaços sociais que possuem 
objetos de disputas e interesses específicos e por isso mesmo são irredutíveis 
aos objetos de lutas e aos interesses próprios de outros campos. Todavia, 
há leis gerais que regem os diferentes campos, ou seja, existem homologias 
estruturais e funcionais entre todos os campos. Sendo assim, “campos tão di-
ferentes como o campo da política, o campo da filosofia, o campo da religião 
possuem leis de funcionamento invariantes” (BOURDIEU, 1983b, p. 89). A 
estrutura de um campo “é um estado da relação de força entre os agentes ou 
as instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da distribuição do capital 
específico que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as estratégias 
ulteriores” (BOURDIEU, 1983b, p. 90).

2 BOURDIEU, 1990.
3 BOURDIEU, 1983a, p. 122.
4 ZEICHNER, 2005.
5 Cf. PECK; TUCKER, 1973.
6 LANIER; LITTLE, 1986.
7 MARCELO, 1989.
8 Uma boa parte da produção acadêmica sobre formação de professores no Brasil, 

principalmente aquela divulgada por meio de livros, capítulos de livros e artigos 
de periódicos, não necessariamente baseia-se em resultados de pesquisa. São 
textos que discutem e analisam a situação da formação docente ou as políticas 
públicas voltadas para a preparação dos profissionais da educação no país, 
sem a preocupação com a apresentação de dados empíricos ou a explicitação 
de referenciais teóricos de análise.

9 FELDENS, 1983; 1984.
10 CANDAU, 1987.
11 LÜDKE, 1994.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   113 01/11/13   12:09



114

12 ANDRÉ, 2006.
13 BRZEZINSKI, 2006.
14 CANDAU, 1982; 1987.
15 FELDENS, 1984, p. 17.
16 CANDAU, 1982; 1987.
17 FELDENS, 1984.
18 FELDENS, 1984.
19 CANDAU, 1982.
20 MELLO et al., 1982, p. 7. 
21 SANTOS, 1991; 1992.
22 Como foi dito anteriormente, havia no início dos anos 1980, um desconten-

tamento generalizado com a formação do educador no Brasil. Na literatura 
especializada, a própria insistência na utilização da palavra “educador” ao invés 
de “professor” pela maioria dos autores da época confirma essa insatisfação, 
quase unânime, com o profissional formado até o momento. Parece existir 
também, nesse procedimento, a necessidade de demarcar o surgimento de 
um “novo tempo” para a educação brasileira, onde ficasse caracterizado o 
rompimento com o período anterior. Segundo Santos, durante todo esse debate 
foi muito enfatizada a ideia de que as licenciaturas e o curso de Pedagogia 
deveriam, antes de tudo, formar o educador. Ressaltava-se, assim, “a primazia 
do ato de educar sobre o ato de ensinar” (SANTOS, 1992, p. 137).

23 CANDAU, 1987, p. 37.
24 A partir do final da década de oitenta, presenciamos uma intensa mudança 

no cenário político mundial. Assistimos, após a queda do muro de Berlim, ao 
ruir dos regimes socialistas da Europa Oriental e à inevitável fragmentação 
das repúblicas soviéticas. Observamos a proclamação do “fim da história”, 
marcado pelo suposto triunfo da ideologia capitalista e neoliberal. No domínio 
mais propriamente simbólico e cultural, anuncia-se o fim da modernidade e 
a entrada no período da pós-modernidade. Segundo Silva, “no reino do pós-
-moderno não há nenhuma dinâmica central, nenhuma estrutura fundamental 
a explicar o funcionamento global da vida social. O eixo da dinâmica social 
está em toda parte e nenhuma” (SILVA, 1992, p. 27). No meio acadêmico, 
iniciamos os anos noventa convivendo com uma “suposta crise” de paradig-
mas nas ciências sociais, consequência da “suposta” perda de validade dos 
referenciais teóricos habituais. “Declaram-se em crise as ciências sociais e os 
métodos tradicionalmente aceitos de análise da realidade. Estamos em pleno 
reino da mistificação pós-moderna” (SILVA, 1992, p. 26).

25 SANTOS, 1995.
26 Observa-se, a partir dos anos 1990, a presença crescente de pesquisadores es-

trangeiros entre as referências ditas “obrigatórias” no campo de pesquisa sobre 
formação de professores no Brasil que, por via de consequência, influenciará 
significativamente a literatura nacional sobre o tema. Ken Zeichner (Estados 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   114 01/11/13   12:09



115 

Unidos), Philippe Perrenoud (Suíça), António Nóvoa e Isabel Alarcão (Por-
tugal), Maurice Tardif, Clermont Gauthier e Claude Lessard (Canadá), Carlos 
Marcelo (Espanha) e Anne Marie Chartier (França) estão entre os mais citados.

27 BRZEZINSKI; GARRIDO, 2006.
28 LELIS, 2001.
29 ANDRÉ, 2007, p. 45.
30 Nota-se a partir de então, na literatura especializada, a necessidade de se 

demarcar, principalmente quando se discutem questões ligadas à identidade 
docente, as especificidades de gênero, em função do grande número de mu-
lheres na profissão de magistério.

31 ANDRÉ, 2006; 2007.
32 Ver DINIZ-PEREIRA, 2000.
33 AMARAL, 2002.
34 ZEICHNER, 1998.
35 NÓVOA, 1991; 1992; 1997a; 1997b; SANTOS, 1991.
36 ZEICHNER, 1999.
37 Esse estudo analisou os resumos das teses e dissertações defendidas nos pro-

gramas de pós-graduação no país, no período de 1990 a 1996.
38 ANDRÉ; ROMANOWSKI, 1999, p. 3.
39 Essa investigação analisou as pesquisas apresentadas no grupo de trabalho 

“Formação de Professores” da Associação Nacional de Pós-graduação e Pes-
quisa em Educação (ANPEd), de 1992 a 1998.

40 BRZEZINSKI; GARRIDO, 1999.
41 SILVA, 1999.
42 Entre outras referências que poderiam ser aqui também destacadas, estão os 

trabalhos de Gomes (1995) e Fontana (2000) que analisam a formação docente 
e a construção da identidade étnico-racial e de gênero, respectivamente.

43 DUBAR, 1997.
44 ZIMPHER; ASHBURN, 1985 apud MARCELO, 1989.
45 Como veremos mais adiante, o olhar sobre a condição “multidisciplinar” do 

campo de pesquisa sobre formação de professores mudará radicalmente: deixa-
rá de ser tratada como fragilidade, como nessa crítica levantada na década de 
1980, e passará a ser concebida como virtude, na avaliação sobre a produção 
dos anos 2000.

46 LANIER; LITTLE, 1986 apud MARCELO, 1989.
47 LANIER; LITTLE, 1986 apud MARCELO, 1989.
48 HABERMAN, 1983 apud MARCELO, 1989.
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49 CRUICKSANK, 1984 apud MARCELO, 1989.
50 MARCELO, 1989.
51 LANIER; LITTLE, 1986 apud MARCELO, 1989.
52 MARCELO, 1989.
53 CANDAU, 1987, p. 37.
54 FELDENS, 1984.
55 ANDRÉ, 2006; 2007.
56 ANDRÉ, 2007; 2009.
57 ANDRÉ, 2007, p. 48.
58 ANDRÉ, 2007.
59 ANDRÉ, 2006; 2007.
60 ZEICHNER, 2005; 2009.
61 ZEICHNER, 2005, p. 738.
62 ZEICHNER, 2005; 2009.
63 ZEICHNER, 2005; 2009.
64 ZEICHNER, 2005; 2009.
65 ZEICHNER, 2005; 2009.
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W a g n e r  a h M a d  a u a r e k

c é l i a  M a r i a  n u n e s

M a r i a  J O s é  d e  P a u l a

PESquISA E FORMAÇÃO 
COM PROFESSORES

Contribuições dos estudos da narrativa

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, re-
construir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências 
do passado. A memória não é sonho, é trabalho. (...) A lembrança 
é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, a 
nossa disposição.1

Os estudos sobre o professor têm destacado a importância de 
reconhecê-lo como sujeito inserido em seu contexto histórico, so-
cial e cultural. Aos poucos, temos acompanhado estudos e teorias 
que apontam para uma mudança de eixo – de uma visão única para 
uma diversidade de percepções no sentido de valorizar a história 
e a experiência de vida dos professores. 

Nessa direção, estudiosos da condição docente, do professor e 
sua profissionalização, como Abraham,2 Fontana,3 Josso,4 Laborit,5 
Lima,6 Nóvoa,7 Nias,8 Vieira,9 Teixeira,10 vêm apontando que não é 
possível separar o pessoal do profissional, uma vez que a maneira 
como cada professor ensina está relacionada com aquilo que ele 
é como pessoa. E está ligada também à sua visão de ser humano 
e de sociedade. 

Assim, tem-se percebido um período de ressignificação dos 
professores no sentido de elevá-los do estatuto de objeto para o de 
sujeito das análises, isto é, dar vez e voz a esses sujeitos – homens e 
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mulheres com “atributos de gênero, cor, idade, visões de mundo”.11 
Para tanto surge um número expressivo de estudos, na esfera das 
histórias de vida, com diferentes entradas metodológicas, como 
biografia, autobiografia, relato de vida, história oral, relato oral, 
depoimento oral, história de vida, história oral de vida, história 
oral temática, relato oral de vida e as narrativas de formação12 para 
análise da formação e das condições da prática docente.

Diante desse contexto, sem nos imaginarmos em nenhum ato 
inaugural, visto que esse debate é antigo nas Ciências Humanas, 
o presente texto pretende trazer a discussão da contribuição das 
narrativas aos estudos que buscam interpretar e conhecer os profes-
sores no que se refere à formação, à profissão e à condição docente. 

ENTENDIMENTO DE NARRATIVA

Em uma visão mais geral, as modalidades qualitativas de in-
vestigação, via de regra, são disparadas por depoimentos, e depoi-
mentos são narrativas que, perpassadas por uma hermenêutica, 
apóiam compreensões que, por sua vez, deixam à mostra – ou 
nos permitem atribuir significados a – aspectos do objeto que 
focamos e permitindo uma relação mais intensa entre os sujeitos 
da investigação. 

Diversos autores têm nos subsidiado no que concerne ao en-
tendimento sobre narrativa, entre eles destacamos Larrosa,13 que 
evidencia que o processo de narrar é um processo significativo do 
presente, do passado e do futuro. Segundo ele, uma das formas 
de interpretar a experiência é através da narrativa, pois na trama 
da narrativa os acontecimentos vão se articulando em uma sequ-
ência significativa, em uma lógica que se desenvolve por meio de 
encadeamentos e progressões temporais. O tempo narrado é um 
tempo articulado com uma história subjetiva, na forma como cada 
narrador foi capaz de imaginar, interpretar e contar, de maneiras 
mais ou menos nítidas, delirantes e/ou fragmentadas, o que pre-
tende retratar. Nesse sentido, a narrativa pode ser considerada 
uma forma de autointerpretação, fundamental na elaboração do 
sentido de quem somos. 
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A narrativa é da ordem do sensível; com seu poder de desper-
tar o vivido, reabre o tempo histórico anunciando possibilidades 
perdidas e criando espaços de liberdade para gerar interpretações 
novas e para transformar o narrado em experiências subjetivas. A 
recordação, matéria-prima da memória, ajuda a reconstruir pro-
cessos e mudanças que acompanham as experiências, conferindo 
identidade aos sujeitos, em movimentos de subjetivação. E nesse 
processo de recordação, valoriza-se o que mais importa para ser 
passado aos outros, como ensinamento das experiências vividas.14

Visto que instaura a possibilidade de diálogo, a narrativa 
parece-nos uma alternativa possível e necessária, porque amplia as 
possibilidades de expressão e de experimentação de outras formas 
de dizer e conhecer o que vem sendo apreendido/aprendido pelos 
sujeitos em suas experiências. 

Assim, a originalidade das narrativas para pensarmos o 
exercício da docência situa-se na possibilidade de os narradores 
produzirem pensamentos, ideias e interpretações que façam sen-
tido para eles. Os relatos possibilitam que os próprios narradores 
se inscrevam num projeto de conhecimento e formação que os 
institua como sujeitos de suas histórias, vivências e lembranças.

Deve-se considerar, ainda, que a escuta provoca o diálogo, que 
remete a subjetividades, a sentimentos, a realidades, a identidades 
e, também, a escutas teóricas. Escutar o que nos contam os sujeitos 
sobre o que lhes passa é, em algum sentido, ouvir nossas narrativas, 
nossos sentimentos e subjetividades, além de nos deslocarmos e 
relermos nossas teorias e explicações do vivido. 

POR quE ESCuTAR NARRATIVAS DOS SuJEITOS?

Por ser mais ligada ao sensível e ter o poder de despertar o vi-
vido, a entrevista narrativa trabalha com momentos significativos 
na vida dos sujeitos e possibilita abertura para (re)significações 
do passado e do futuro, a partir da consciência que possuem no 
momento presente. Na narrativa, o narrador, ao ordenar e atribuir 
sentidos aos acontecimentos, encadeando-os de forma significa-
tiva, elabora imagens de si, do outro e do mundo. 
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A narrativa trabalha com o suceder das coisas, mas não em um o mero 
transcorrer, mas nos momentos significativos dos tempos nas vidas dos 
sujeitos. Neste sentido, possibilita a abertura de um horizonte temporal 
significativo, no qual os sujeitos (re)significam o passado e o futuro a 
partir da consciência que possuem no momento presente. É o ponto de 
vista do presente que ilumina a construção imaginativa do passado e do 
futuro, tornando-os significativos. A narrativa é sempre uma narração 
significativa do presente, do passado e do futuro.15

Desenvolvemos a proposição de que as entrevistas narrativas 
são ferramentas importantes por nos permitir aproximações das 
múltiplas dinâmicas cotidianas vividas pelos sujeitos – professores 
e professoras – nos espaços e tempos sociais e institucionais. Essa 
singularidade permite trazer à cena a perspectiva essencialmente 
híbrida e multifacetada do fazer do sujeito, registrar algumas de 
suas versões, certos contextos e situações, considerando como 
elementos essenciais nesse processo as memórias desses atores. 

O método se propõe a escutar os sujeitos, dando atenção não 
somente aos fatos, mas aos sentidos, aos sentimentos, aos significa-
dos e às interpretações que eles conferem ao que vivem ou viveram, 
elementos que vão sendo trazidos em seus relatos. Entendidas em 
seu caráter social podem revelar e fazer compreender não somente 
histórias e experiências individuais, mas também coletivas, pos-
sibilitando, inclusive, caracterizar uma época e/ou fenômenos da 
vida social em sua pluralidade e polissemia.16

Sendo assim, facilitam a aproximação com a opinião, ideias, 
experiências e práticas dos sujeitos a partir das suas próprias per-
cepções. Esses não só trazem uma história pessoal que dá sentido às 
suas ações, mas também vivem aí, uma história que os ajuda a dar 
sentido ao mundo. As explicações e relatos das relações construídas 
e (re)construídas nos espaços de vida e atuação contêm crenças e 
valores, assim como ações de referência. No método narrativo, os 
assuntos são contextualizados em termos de acontecimentos que 
são analisados, mais tarde, de uma forma pessoal, dando aos 
acontecimentos um significado situacional. 

Outro atributo que singulariza a narrativa é que ela sem-
pre traz uma segunda possibilidade na escuta. A primeira 
é o que dizem os sujeitos sobre as questões apresentadas 
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pelo pesquisador/sujeito da escuta. A outra, que pode ser mais 
surpreendente, é o que trazem à baila os sujeitos/entrevistados 
sobre o que eles consideram significativo em suas experiências: 
tentames, fatos, questões, inquietações que escapam ao roteiro do 
pesquisador/sujeito da escuta. O que queremos nós pesquisadores/
sujeitos da escuta? O que querem contar os sujeitos entrevistados?

Surgem, assim, momentos de escuta e de análise, que são fru-
tos das reflexões dos sujeitos narradores em relação às situações 
e às experiências vividas por eles na sociedade, na vida cotidiana, 
na escola e na sala de aula. Essas reflexões e experiências passam 
pelas especificidades e singularidades dos sujeitos narradores e 
dos sujeitos da escuta, tais como suas condições de gênero, raça, 
economia, formação, origem de classe e origem cultural. Por 
ser assim, podemos, também, falar de cumplicidade, o que não 
significa falar de homogeneização, de identificação, de confusão 
de um com o outro, muito menos a dissolução de um no outro. 
É falar, sim, da cumplicidade no sentido do reconhecimento do 
“território” do outro, da sua “verdade de vida”. Trata-se de negar 
a postura neutra, cientificamente “objetiva”. 

Diferentemente do discurso utilizado pelo paradigma quan-
titativo o discurso narrativo admite uma pluralidade de jogos de 
linguagem cujas competências encontram-se misturadas umas 
às outras numa tecibilidade de interpretações e ordenadas numa 
perspectiva de conjunto, que caracteriza esse gênero do saber. Ele 
revela uma não pretensão, por parte do narrador, em manifestar 
sua competência para contar a história; a referência dos relatos é 
sempre contemporânea desse ato, apesar de parecer que pertence 
ao tempo passado – a marca dessa temporalização é o não esque-
cimento; os relatos definem o que se tem o direito de dizer e fazer 
na cultura e, como também são uma parte dessa, encontram-se, 
dessa forma, legitimados.17

No artigo “História oral de vida: o instante da entrevista”, Le 
Ven, Faria e Motta discutem os significados do momento da en-
trevista como interação – uma ação entre cúmplices – que provoca 
modificações profundas nos sujeitos. Para os sujeitos entrevistados, 
as entrevistas permitem uma reformulação de sua identidade, 
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pois desencadeiam um processo de autoanálise em que percebem 
não só a sua história de vida, mas seu projeto de vida. Para o en-
trevistador, sujeito da escuta, o momento fundante da entrevista 
provoca uma reflexão sobre si mesmo e novos questionamentos 
sobre sua experiência e seu projeto de vida. Segundo os autores, 
podemos inferir que os indivíduos não continuam os mesmos após 
a realização de entrevistas de história de vida.18

Em outras palavras, as narrativas de outro nos provocam uma 
narrativa das narrativas, a partir daquilo que nos toca ou nos 
estranha. Ao escutarmos os sujeitos, não os escutamos sem nos 
entregarmos a uma provocação, a um diálogo. Um diálogo entre 
sujeitos socioculturais, pois tanto os narradores quanto os que 
escutam são seres de múltiplas dimensões. É a situação de ver e ser 
visto, tornar-se conhecido e às vezes reconhecido por sua própria 
história e por sua qualificação e situação social na atualidade. 

Todavia, não caminhamos com a ingenuidade de que escutar os 
atores é suficiente para compreender as complexidades dos fatos. 
Acreditamos, sim, que todos os vestígios de compreensão devem 
ser apreciados com a mesma cautela, tendo seus limites continua-
mente testados. O significado é fluido e contextual, não é fixo nem 
universal. Pensamos na escuta como possibilidade de investigar 
o dito, o não dito e, muitas vezes, de tangenciar o indizível e seus 
motivos; e, portanto, de investigar os regimes de verdade que cada 
uma das versões registradas cria e faz valer, com o que se torna 
possível redimensionar registros e práticas.

Em relação à experiência contada, defendemos que, paralela-
mente à necessidade de preservar a memória física e espacial, é 
também necessário descobrir e valorizar a memória dos sujeitos 
– homens e mulheres – pois a memória de um pode ser a memó-
ria de muitos, possibilitando a evidência de fatos coletivos, tal 
como Thompson19 o considera. Caminharemos pela reflexão da 
importância da busca de formas distintas de compreensão, através 
das leituras a serem integradas à fala dos que contam algo ou a 
respeito de algo e interpretadas pela escuta dos que ouvem e/ou 
leem as narrativas.
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NARRATIVA EM PESquISAS E NA 
FORMAÇÃO COM/DOS DOCENTES 

Caminhar na busca de formas distintas de compreensão do 
sujeito professor é reconhecê-lo em suas múltiplas subjetividades 
e objetividades, isto é, vê-lo como um sujeito imerso em contextos 
culturais, sociais e históricos e a representatividade desses contex-
tos formadores na condição docente.

A importância de valorizar as histórias dos professores, de 
compreender suas representações e suas formas de pensar a prática 
favorece uma análise mais completa desses sujeitos, de sua vida 
e obra. Abre-se aí uma contribuição da narrativa não só para o 
campo das pesquisas, mas também nos processos de formação 
com/dos docentes. Portanto, recorrer às investigações e processos 
formativos a partir das narrativas (escrita, oral, imagética, fílmi-
ca etc..) que apresentam reflexões teórico-metodológicas, numa 
perspectiva de investigação educacional, beneficiam o campo 
das Ciências da Educação, nesse caso, os estudos sobre e com o 
professor. 

Nesse sentido, Teixeira20 traz mais elementos em sua abordagem 
dos professores como sujeitos socioculturais. A autora afirma que 
professores são:

[...] seres de múltiplas dimensões e determinações, constitutivas e 
potencializadoras de sua experiência e historicidade. Por isso, exigem um 
olhar sensível, amplo e acurado, que considere todos os aspectos, virtua-
lidades e “movimentos” inscritos em sua condição. Só assim será possível 
compreendê-los, ou, mais exatamente, penetrar em seus mistérios.21

A pesquisadora chama a atenção para as várias dimensões de 
que os professores são constituídos: a corporeidade, a sociabili-
dade, a linguagem, os princípios morais e éticos, a pluralidade de 
experiências culturais, de crenças, costumes, desejos, projetos e 
ações. Dimensões processuais da formação humana que se cons-
tituem nas “experiências vividas no mundo da vida, pelas quais 
se fazem a si mesmos e à história humana”.22
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Assim, reconhecendo como exemplares pesquisas em educação 
que incluem nas complexidades do mundo globalizado as pessoas 
nas suas particularidades, contextos sociais e histórias individuais, 
acredita-se estar conferindo um novo estatuto ao professor. O do 
professor como produtor de conhecimento. Por conseguinte, as his-
tórias que os/as professores/professoras contam, suas descrições, 
suas narrativas, propiciam o acesso mais dinâmico às informações 
e os colocam numa relação mais horizontal nas discussões sobre 
a docência e os processos de formação. “E ainda, no sentido da 
pesquisa e da ciência não como explicação, mas como implicação”.23

Nesse tipo de metodologia Garnica,24 também, aponta a pers-
pectiva de transformar “objetos” de estudos em “sujeitos”, evitar 
como na “historiografia clássica”, que os atores da História sejam 
compreendidos à distância e (re)elaborados em uma “forma eru-
dita de ficção”. A investigação narrativa facilita a aproximação à 
opinião, às ideias, às experiências e às práticas dos professores a 
partir das suas próprias percepções. É importante considerar os 
sujeitos dos processos educativo-escolares, no caso os professores, 
uma vez que a maneira como cada professor ensina está relacionada 
com aquilo que ele é como pessoa. 

Nessa mesma direção, Laborit25 salienta: “Será que a educação 
do educador não se deve fazer mais pelo conhecimento de si 
próprio do que pelo conhecimento da disciplina que ensina”. O 
professor é a história, uma história particular em termos de pas-
sado, presente e de experiências antecipadas, pois os professores 
não só trazem para a escola uma história pessoal que dá sentido 
às suas ações, mas também vivem aí, uma história que os ajuda a 
dar sentido ao mundo. 

As explicações e relatos das relações construídas e (re)cons-
truídas com os alunos, e as várias maneiras como organizam a 
sala de aula, contêm crenças e valores, assim como ações de re-
ferência. No método narrativo os assuntos são contextualizados 
em termos de acontecimentos que são analisados, mais tarde, de 
uma forma pessoal, dando aos acontecimentos um significado 
situacional. No entanto, o significado é fluido e contextual, não 
é fixo nem universal.26
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As narrativas entendidas em seu caráter social podem revelar e 
fazer compreender não somente histórias e experiências individu-
ais, mas também coletivas, possibilitando, inclusive, caracterizar 
uma época e/ou fenômenos da vida social em sua pluralidade e 
polissemia.27 Esses diálogos entre as experiências individuais e as 
experiências coletivas processam identidades docentes, identida-
des que perpassam as trajetórias da formação inicial e continuada 
dos professores.

Nessa direção, além da potencialidade das narrativas como 
processo de investigação em educação, Galvão28 aponta outras 
duas potencialidades da narrativa: como processo de reflexão pe-
dagógica e como processo de formação inicial e, principalmente, 
continuada. Nesse sentido, a narrativa, ao favorecer que os sujeitos 
ordenem e atribuam sentidos aos acontecimentos, articulando-os 
em uma sequência temporal e significativa, permite a elaboração 
de imagens de si, do outro e do mundo que provocam uma reflexão 
da experiência pessoal partilhada entre os pares. 

A escola, lócus privilegiado onde acontece o processo de for-
mação e autoformação, é lugar em que o processo de formação 
profissional eficaz pode ocorrer, ou seja, na junção entre a figura 
do professor como agente do processo e da escola como o local 
onde essa formação acontece. Assim, é importante considerar o 
professor como pessoa na reflexão educacional e pedagógica já 
que o trabalho dependerá da formação de cada um.

Essa nova forma de investigar a docência, não tem sido despro-
vida de críticas. Formar professores por meio de abordagens que 
preconizam práticas reflexivas e o uso de biografias representa um 
caminho cheio de escolhas. Grande parte da crítica que se ende-
reça a essa abordagem aponta como problema o esvaziamento da 
categoria trabalho, em detrimento talvez de uma valorização do 
sujeito e de seu consequente distanciamento da noção de classe.

Contudo, convém ressaltar que os estudos de trajetória profis-
sional não sobrepujam o sujeito em detrimento do coletivo, mas ao 
evidenciar o sujeito e sua condição historicamente determinada, 
evocam a condição de seus pares e, portanto, de sua classe.

Essa tendência em curso, relacionada à recuperação das tra-
jetórias dos sujeitos professores, precisa sim ser rigorosamente 
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discutida, refletida e avaliada. Analisando as perspectivas atuais 
da pesquisa sobre docência, André chama a atenção para a fecun-
didade desse caminho ao afirmar que

os programas de capacitação têm procurado levar seus participantes 
a refazerem sua história de vida, através de um exercício de memória que 
lhes permite analisar as condições e os contextos em que desenvolveram 
suas experiências, possibilitando compreendê-las nas suas especificidades 
e nas suas aproximações com as histórias de outros sujeitos.29

Refletindo sobre a contribuição dessas abordagens de investiga-
ção, que privilegiam o professor como protagonista, o que podemos 
identificar até então é que diferentes concepções e orientações de 
estudos qualitativos sobre a formação e as condições da prática 
docente têm sido produzidos no campo educacional nos últimos 
anos. 

Finalizando, apesar de o texto não tocar nas construções meto-
dológicas e nem na diversidade teórica de pesquisa envolvendo a 
narrativa, reconhecemos a necessidade de melhor situar, conhecer 
e organizar o campo da narrativa como ferramenta metodológica 
nos estudos da formação do professor e da condição docente.

NOTAS
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s a M i r a  z a i d a n

s a n t u z a  a M O r i M  s i lVa

FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 
PESquISA COlABORATIVA E 
TRABAlhO COlABORATIVO

INTRODuÇÃO

Este texto focaliza as possibilidades de investigação colaborativa 
nos contextos educativos como uma estratégia metodológica a ser 
utilizada tanto para a pesquisa quanto para a formação docente. O 
nosso interesse por esse tipo de abordagem depreende-se de nossas 
experiências e vivências em processos de formação docente inicial 
e continuada e no campo da pesquisa sobre formação de professo-
res. Também apontamos a temática da pesquisa colaborativa como 
avanços das práticas e formação docente a partir de uma “ruptura 
com o modelo da racionalidade técnica”, destacando que ela será 
“radical se também promover uma mudança da pesquisa sobre os 
professores para a pesquisa com (ou dos) professores”.1

Nessa direção é que iniciamos nossa reflexão sobre formação 
de professores, pesquisa colaborativa e trabalho colaborativo. 
Discutiremos a relação entre os pesquisadores universitários e os 
professores da educação básica no processo de formação docente, 
buscando compreender as possíveis formas de interação (ou de 
não interação) que se estabelecem entre esses sujeitos. Em seguida, 
como as possibilidades de colaboração são muitas, apresen-
tamos nosso entendimento sobre a perspectiva colaborativa 
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e realizaremos breve reflexão sobre experiências cujas análises 
podem possibilitar a ampliação do conhecimento sobre as relações 
entre pesquisa e formação de professores.

Com esse texto sabemos que a reflexão que pretendemos trazer 
não é nova, mas é essencial. Esperamos poder oferecer um ins-
trumento de ampliação da pesquisa e da formação na perspectiva 
colaborativa.

AlguMAS REFlExõES SOBRE A 
RElAÇÃO ENTRE OS SuJEITOS 
DO/NO PROCESSO DE FORMAÇÃO

Nos últimos anos, no Brasil, houve uma intensificação de 
políticas e projetos voltados para a formação de professores e sua 
implementação quase sempre coube a equipes oriundas das Uni-
versidades. O que se observa é que as atividades e funções assumi-
das por essas equipes se expressam na formulação de diretrizes, na 
elaboração de documentos e/ou materiais, na oferta de cursos, na 
realização de pesquisas com os docentes e, em muitas situações, 
na mediação desse processo no cotidiano das diferentes propostas 
atuando como agentes de formação junto aos professores da escola 
básica. Observa-se também que a pesquisa, em articulação com a 
formação, se amplia muito nesse movimento.

A implementação dessas propostas pela Universidade demons-
tra o reconhecimento desse espaço como lócus de produção de 
conhecimentos que a possibilita realizar indicações que possam 
promover melhorias práticas nos processos de educação de crian-
ças, jovens e adultos pela formação dos profissionais que atuam na 
escola básica. Essa lógica revela um posicionamento hierárquico 
entre os formadores da Universidade e os professores que atuam no 
cotidiano escolar. Observa-se ainda que as políticas e os projetos 
voltados para a formação docente revelam visões diferenciadas e, 
por vezes, conflitivas sobre o trabalho dos profissionais da escola 
básica. As visões dos formadores nem sempre convergem com a 
dos próprios profissionais. 
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Assim, as relações entre formadores universitários e professores 
da escola básica têm sido vivenciadas muitas vezes com visões que, 
de certa forma, manifestam opções por paradigmas diferenciados 
de formação docente. Queremos chamar a atenção para o fato de 
que nos projetos de formação, como um conjunto de ações e pro-
postas, são feitas opções, como considera Nóvoa .2 Essas opções 
são denominadas por Zeichner3 como paradigmas de formação, 
conjunto de crenças e hipóteses sobre a natureza e a finalidade da 
escola, do ensino, do trabalho docente e da formação de professores 
e que influenciam o tipo de relação que poderá ocorrer entre os 
sujeitos envolvidos. Ou seja, as ações formativas tomam como base 
visões e concepções sobre a escola básica, a formação docente e 
a educação em geral. Dentre essas, julgamos importante abordar 
brevemente dois paradigmas de formação docente, a racionalida-
de técnica e a racionalidade prática, para situarmos a visão dos 
profissionais que optam por desenvolver a pesquisa colaborativa. 

O paradigma da racionalidade técnica, fundamentado numa 
visão positivista e produtivista do ensino, concebe a docência como 
atividade direcionada para alcançar os resultados ou os produtos 
determinados. A prática profissional é vista como aplicação e 
resolução instrumental de problemas onde são utilizados os co-
nhecimentos científicos aprendidos e advindos da Universidade. 
Essa visão estabelece uma relação hierárquica entre teoria e prática, 
o que leva a que sejam feitas interpretações como a que supõe ser 
a produção de conhecimentos feita apenas na Universidade por 
pesquisadores e a sua aplicação, na escola, por professores.

A crítica a esse paradigma levou à busca de alternativas para re-
presentar, entre outros, o papel do professor como um profissional 
que se defronta com situações complexas, mutantes e conflitantes, 
estabelecendo, assim, a perspectiva da racionalidade prática. Esse 
modelo crítico concebe o professor como um profissional mais 
autônomo, que tem “perspectivas críticas sobre as relações entre 
escola e as desigualdades sociais e um compromisso moral para 
contribuir para a correção de tais desigualdades mediante as 
atividades cotidianas na aula e na escola”.4 Reforça, assim, o lugar 
do professor da escola básica como agente de formação dos seus 
educandos na complexidade que tal ação se reveste e de saberes 
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da prática. A escola básica também seria lugar de produção de 
conhecimentos advindos dos saberes da experiência docente que 
vão sendo objetivados na medida em que são confrontados com as 
experiências coletivas dos demais colegas de trabalho, e que, uma 
vez sistematizados, passam a ser incorporados em novas práticas.

Os projetos de formação que de forma explícita ou implícita 
apresentam diretrizes mais acentuadas no paradigma da racio-
nalidade técnica tendem a provocar um distanciamento entre os 
sujeitos, formadores e formandos, pelo estabelecimento de relação 
hierárquica e de poder simbólico dos profissionais que atuam na 
Universidade sobre aqueles da escola básica. Este distanciamento, 
entre outros fatores, parte da consideração do conhecimento cien-
tífico como um produto a ser transmitido e também se relaciona à 
falta de reconhecimento da competência profissional e dos saberes 
produzidos por ambos. 

Nossas inquietações dialogam com as de Zeichner5 quando 
afirma que para a grande maioria dos professores, a pesquisa 
produzida nas Universidades tende a não apresentar importância 
para as suas escolas, e eles não procuram “a pesquisa educacional 
para instruir e melhorar suas práticas”.6 Zeichner aponta que, além 
da linguagem utilizada nas pesquisas acadêmicas, há investigações 
que descrevem os professores de forma negativa, provocando 
distanciamentos e falta de entusiasmo pela produção acadêmica 
sobre a educação. Além disso, os professores da educação básica 
se encontram imersos em suas práticas e nos inúmeros problemas 
que dela decorrem e, muitas vezes, queixam-se que as pesquisas 
universitárias trazem pouca contribuição prática para a resolução 
dessas questões. Ou seja, parece que uma maior e desejável articu-
lação teoria e prática tem tido pouca possibilidade de realização 
efetiva entre os docentes em suas pesquisas e práticas. 

Esse autor analisa que, por sua vez, os acadêmicos tendem a 
ignorar ou considerar pouco relevantes as questões de investigação 
levantadas pelos professores da escola básica no cotidiano de suas 
ações profissionais e de vida escolar. A pesquisa acadêmica visa a 
teorizações e produção do conhecimento, possui uma linguagem 
elaborada e não se conduzem por resultados ou impactos na prá-
tica pedagógica. Entre os professores que atuam na escola básica, 
percebe-se a predominância de uma perspectiva de pesquisa 
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como uma atividade conduzida fora da sala de aula, ou seja, eles 
também não acreditam – como os formadores – que podem, de 
fato, produzir algum conhecimento válido. 

Toda essa crítica produzida sobre o distanciamento da Uni-
versidade em relação às práticas educativas, a descrição dos 
professores nas investigações de forma negativa e a linguagem 
utilizada nas pesquisas acadêmicas fez com que alguns acadêmi-
cos iniciassem uma ação de considerável avanço em pesquisas 
do tipo investigação-ação que buscam estabelecer diálogo entre 
docentes da Universidade e da escola básica. Já nos fins dos anos 
sessenta e início dos anos setenta, os trabalhos de Sthenhouse no 
projeto School Councils Humanities Project (1967-1972), Inglaterra, 
encorajavam professores inovadores do ensino médio a cooperar 
com especialistas, professores universitários, buscando promover 
mudança curricular e pedagógica para melhorar as condições de 
aprendizagem dos alunos, especificamente, aqueles considerados 
médios e abaixo da média. A colaboração e a negociação entre 
especialistas e professores caracterizaram a forma inicial do que 
se tornou conhecido como pesquisa-ação, termo criado por Kurt 
Lewin, nos anos quarenta. Seu caráter participativo, democrático 
e a contribuição à mudança social definem seu aspecto inovador.7

Nessa mesma direção, atualmente, diversos teóricos buscam 
essa aproximação por meio da realização de pesquisa colaborativa. 
São referências8 os trabalhos desenvolvidos por K. Zeichner, nos 
Estados Unidos, Carr e Kemmis, na Austrália, Boavida e Ponte, 
em Portugal, Dario Fiorentini, Samira Zaidan e outros, no Brasil, 
que propõem a pesquisa colaborativa na tentativa de viabilizar 
propostas e alternativas que possam favorecer mudanças na cultura 
organizacional da escola, principalmente no que tange às práticas 
e aos saberes pedagógicos. Assim, compreendendo e respeitando 
os papéis dos pesquisadores e dos professores da educação básica, 
acreditam numa articulação na produção teórica, na produção 
de conhecimento na/da prática e entre a pesquisa e a formação, a 
partir das ações dos seus atores.

É significativa a experiência de Carr e Kemmis,9 da Univer-
sidade de Deaken, Austrália, que desenvolvem pesquisa-ação 
participativa. Eles estabeleceram relação entre uma concepção 
libertadora da prática de ensino e um processo de emancipação 
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dos próprios professores, para sua configuração como intelectuais 
críticos. Esses teóricos fundamentam-se em Habermas e defendem 
que os problemas educacionais são práticos, nunca teóricos, o que 
deveria dirigir as pesquisas, visto que

a pesquisa educacional não pode ser definida pela referência aos obje-
tivos apropriados a atividades de pesquisa envolvida com a resolução de 
problemas teóricos, mas, ao invés disso, deve operar com um quadro de 
referência de fins práticos em nome dos quais as atividades educacionais 
são conduzidas.10

Para eles, a pesquisa educacional deveria referenciar-se nos 
modos de pensar dos professores, pois suas teorias advindas da 
prática são produtos da existência e da tradição das comunidades 
pensantes, com suas regras e valores. Esse reconhecimento não 
significa reificação das crenças e teorias dos docentes construídas a 
partir das experiências e práticas, pois também as teorias produzi-
das a partir das análises sobre estas têm relevância, constituindo-se 
em conhecimentos acadêmicos.

Desse modo, numa perspectiva dialético-reflexiva sobre a prá-
tica, os autores procuram superar as falsas dicotomias – individual 
versus social; objetivo versus subjetivo – considerando que as 
ações dos sujeitos sociais não são apenas causadas pelas intenções 
e circunstâncias, mas por relações que se constroem na prática 
e em determinados contextos históricos. Os autores entendem 
que essas perspectivas se inserem em um arcabouço mais abran-
gente de construção e reconstrução histórica, social e discursiva. 
“A pesquisa sobre a prática a partir dessa consideração tende a 
adotar métodos de pesquisa reflexivos – métodos como aqueles 
das ciências sociais críticas ou da pesquisa-ação colaborativa”.11 12

Trazemos a elaboração advinda da pesquisa de Silva13 que estu-
dou um contexto de formação continuada de professores, que era 
gestado pela Universidade e órgãos como Secretaria de Estado da 
Educação de Minas Gerais. A pesquisa evidenciou que as situações 
de formação são resultantes de ações concretas e das relações que 
se estabelecem entre formadores, de um lado, e professores, de 
outro. Os professores e as professoras da escola básica pesquisada 
também consideram como muito teórica a formação oferecida, em 
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alguns momentos até mesmo mostram descontentamento com 
ela; também não veem a pesquisa acadêmica importante na sua 
formação, no sentido de provocar uma real reflexão e mudanças em 
suas práticas. Assim, Silva reafirma as análises dos outros autores.

Há, contudo, um conjunto de pesquisadores e grupos de pesqui-
sa que atuam para a superação dessas dicotomias, na construção de 
uma relação mais articulada entre teoria e prática, pesquisadores 
acadêmicos e professores da educação básica. Há também muitas 
experiências nos dias atuais nas quais se constrói a formação a 
partir de estudos teóricos, ações práticas e análises de práticas. 
Detectamos, nas leituras que fizemos, que já existem discussões 
a esse respeito e tentativas de buscar outros caminhos para que 
a parceria e o diálogo efetivo possam, de fato, acontecer durante 
o processo de pesquisa e formação envolvendo pesquisadores e 
professores da escola básica. 

A PESquISA COlABORATIVA: APROxIMAÇõES

Diante das mudanças ocorridas na sociedade contemporânea 
em relação a determinantes sociais, políticos, culturais e tecno-
lógicos, a perspectiva da “colaboração” pode se tornar uma pos-
sibilidade de interpretar e compreender as repercussões dessas 
mudanças nas formas tradicionais de educação. Pode, ainda, 
apresentar implicações positivas no desenvolvimento profissional 
de professores e, de maneira mais ampla, na condição docente. 

No Brasil, a adesão a essa perspectiva por acadêmicos en-
volvidos na pesquisa sobre formação de professores provocou o 
nascimento de uma literatura crítica que procurava discutir as 
repercussões dessas ideias na reforma, no ensino e na formação 
docente. A partir da crítica à separação entre quem elabora e 
quem executa, em construções pautadas em racionalidades críti-
cas, outros autores ainda têm defendido a pesquisa colaborativa 
como elemento constitutivo da formação inicial e continuada de 
docentes e do processo identitário do professor da escola básica.

O reconhecimento e a valorização dos saberes dos professores 
da escola básica para a construção de um patrimônio de cultura e 
de conhecimento pode contribuir, de forma significativa, para a 
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redução das relações hierárquicas entre os formadores/pesquisa-
dores universitários e os formandos. Um maior compartilhamento 
e reconhecimento da elaboração teórica colaborativa não indicam, 
contudo, que todos tenham as mesmas funções e atividades, o que 
deve ser melhor explicitado e compreendido em cada situação con-
creta. Assim, o conhecimento do professor sobre sua prática é es-
sencial também a outras comunidades profissionais e acadêmicas.

Ana Maria Boavida e João Pedro da Ponte14 enfatizam a im-
portância da colaboração para os projetos educativos em geral e 
também nas investigações sobre práticas escolares. Ressaltando a 
complexidade dos processos educativos, os autores indicam que 
“não será de admirar que a colaboração se tenha vindo a afirmar 
como uma importante estratégia de trabalho no mundo da educa-
ção”.15 Na colaboração para investigações sobre práticas, as pessoas 
se reúnem em objetivos comuns, por determinação própria e a pes-
quisa alimenta a ação pedagógica. Há união de recursos e aumento 
da segurança, favorecendo a “aprendizagem mútua” e ampliando 
as condições para o enfrentamento dos desafios do dia a dia.

Na abordagem de Boavida e Ponte, o trabalho é colaborativo 
porque tem por base o coletivo e não uma hierarquia formal, 
com um compartilhamento maior do que apenas uma interação. 
Trata-se, desse modo, de um trabalho em equipe que, mesmo 
convivendo com diferentes visões e inserções práticas, envolve 
interesses da pesquisa, da atuação e da formação, pois

a ajuda para ultrapassar os obstáculos e para lidar com vulnerabili-
dade e frustrações, a capacidade de reflexão acrescida, as oportunidades 
de aprendizagem mútua e os acréscimos de segurança para iniciar novos 
percursos que a colaboração possibilita, tornam-na uma estratégia par-
ticularmente prometedora para delinear caminhos de investigação de 
práticas profissionais num mundo caracterizado pela incerteza, mudança 
e complexidade, como é o actual mundo pós-moderno.16

Todos os argumentos desenvolvidos nos permitem refletir sobre 
a importância da pesquisa colaborativa para o desenvolvimento 
profissional, identitário e para a construção do conhecimento do 
docente da Universidade e da escola básica, por ser esta que

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   140 01/11/13   12:09



141 

conta com a participação de todos os envolvidos numa prática também 
investigativa em que todos cooperam ou colaboram na realização conjunta 
do processo investigativo que vai desde a sua concepção, planejamento, 
realização até a fase de análise e escrita do relato final.17

Nesse debate, a perspectiva da colaboração na pesquisa pode 
se dar com diversas iniciativas, entre elas Fiorentini observa que 
a pesquisa colaborativa

implica parceria e trabalho conjunto – isto é, um processo efetivo de 
co-laboração e não apenas de co-operação, ao longo de todo o processo 
investigativo, passando por todas as suas fases, as quais vão desde a con-
cepção, planejamento, desenvolvimento e análise do estudo, chegando, 
inclusive, a co-participar do processo de escrita e de autoria do relatório 
final.18

Outra possibilidade pode ser o “grupo de trabalho colabo-
rativo”, de constituição mais ampla, onde o(s) pesquisador(res) 
atuam colaborativamente juntamente com os docentes da escola 
básica, no qual as pessoas assumem uma participação voluntária 
com relatos, estudos, análises, considerando um contexto prático 
e uma participação mais aberta e ampla. Nesse caso, todos os 
envolvidos (pesquisadores e professores), mesmo com objetivos 
diferenciados, desejam crescer como docentes e buscar autonomia 
profissional. As responsabilidades e possibilidades de cada um po-
dem também ser diferenciadas, segundo seus desejos e condições, 
mas são socializadas. Todos os participantes desempenham papel 
de protagonistas, são sujeitos que produzem conhecimento e uns 
ensinam aos outros. A pesquisa colaborativa envolve metodolo-
gias de trabalho e de investigação colaborativas importantes para 
o entendimento da condição docente no diálogo com o próprio 
sujeito dessa condição.

No processo de investigação colaborativa temos, geralmente, 
como ponto de partida os problemas e desafios vivenciados pelos 
professores em sua prática pedagógica na escola básica ou uma 
questão proposta. Para tanto, esses problemas são trazidos ao 
grupo de trabalho para reflexão coletiva no qual todos podem se 
mobilizar na busca da construção teórica por meio de leituras que 
permitam melhor compreensão do fenômeno a ser investigado. 
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Nesse momento, são apresentados e discutidos os referenciais teó-
ricos que possibilitam melhor explicitação das questões e desafios 
oriundos da prática definidos pelo grupo de trabalho. A partir da 
incursão teórica, soluções práticas podem ser elaboradas e com-
partilhadas, podendo-se também delimitar uma questão/desafio 
que será o objeto do planejamento de algumas aulas e das ações a 
serem desenvolvidas na escola e, particularmente, em sala de aula. 
Com isso são realizados registros contendo as informações e as 
impressões, que têm um caráter organizativo e reflexivo sobre o 
acontecido em sala de aula. Também elas podem ser relatadas no 
grupo visando à discussão e análise, nas quais recebem contribui-
ções no sentido de um aprofundamento coletivo, possibilitando 
outras interpretações e compreensões fundamentais para o pro-
cesso reflexivo da prática docente. Nesse sentido, a perspectiva 
colaborativa implica que a pesquisa, em todos os seus movimentos 
e ações, seja compartilhada entre todos os envolvidos, ainda que 
o pesquisador e o professor atuem e utilizem os seus resultados 
segundo seus objetivos profissionais. 

Descreveremos a seguir a experiência por nós partilhada sobre 
uma pesquisa e trabalho colaborativo na formação continuada de 
um grupo de professores de Matemática da educação básica de 
escolas municipais de Belo Horizonte.

ExPERIêNCIA DE PESquISA E TRABAlhO 
COlABORATIVO NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA

A experiência de pesquisa e trabalho colaborativo destacada 
teve seu primeiro momento na busca da constituição de um 
grupo de docentes, promovendo um encontro aberto a todos os 
professores de Matemática do 3º ciclo da Rede Municipal de Belo 
Horizonte, no ano de 2003. Esse encontro ocorreu na forma de 
um debate com a intenção de apresentar os estudos desenvolvidos 
pelos pesquisadores sobre o ensino de matemática e esclarecer a 
intenção e a dinâmica da pesquisa.
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Em uma etapa seguinte foi aplicado um questionário explora-
tório buscando as impressões dos participantes sobre o ensino da 
matemática hoje no contexto de uma escola para todos.19 Além 
das impressões, o questionário solicitava dos participantes os seus 
dados pessoais gerais e de formação. A partir da análise desses 
questionários, pôde-se constatar: 

(…) discordância e dificuldades em lidar com o atual ensino de ma-
temática; b) dificuldades em lidar com a escola inclusiva; c) angústia dos 
professores com as dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendi-
zagem da matemática; d) dificuldade de articulação dos conhecimentos 
matemáticos com a realidade dos educandos, de maneira contextualizada; 
e) dificuldade em selecionar os conteúdos adequados à educação matemá-
tica fundamental e ao contexto em que os professores atuam; f) busca dos 
professores em fazer da sala de aula um lugar de “aprendizagem e prazer”, 
evidenciando seu desejo de que os alunos gostem de matemática, g) a idéia 
de que a lógica matemática não permite e não inspira novas abordagens.20

Diante de posicionamentos dos professores ouvidos na fase 
inicial da pesquisa, tornou-se necessário definir uma metodologia 
que permitisse captar os movimentos que vivenciaram não só os 
professores licenciados em Matemática, mas também aqueles que 
ensinavam nos anos iniciais. As preocupações giravam em torno 
da organização dos conhecimentos matemáticos para o ensino, o 
tratamento da linguagem e sua formalização, o ensino para grupos 
de alunos muito diferenciados quanto aos conhecimentos mate-
máticos essenciais e abordagens metodológicas diferenciadas nas 
aulas. Essas questões formaram o ponto de partida da pesquisa que 
pode ser resumido na pergunta diretriz:21 que práticas de ensino 
têm desenvolvido os professores de Matemática no contexto da 
“escola para todos”? As perguntas iniciais e a complexidade do 
foco da pesquisa colocaram aos pesquisadores a opção por uma 
linha de ação mais participativa. 

As escolhas teóricas para a metodologia da pesquisa foram 
então feitas, considerando, num primeiro plano, um grupo de 
pesquisa colaborativa (que no caso envolveu cinco pesquisadores 
e estudantes, durante quase três anos), concebido como um grupo 
que compartilhava as ações e as elaborações da pesquisa.22
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Num segundo plano, um grupo de trabalho colaborativo (que 
foi denominado como GT e envolveu encontros entre 30 e 35 
professores de Matemática do ensino fundamental, durante dois 
anos), num processo de colaboração na forma de relatos de prá-
ticas e problemas da prática, realização de estudos, discussões 
diversas de interesse, produção coletiva, numa gestão também 
coletiva. Segundo Fiorentini,23 o grupo de trabalho colaborativo 
envolve participação voluntária, uma perspectiva de crescimento 
profissional, o desejo de “compartilhar saberes e experiências”, 
onde há “reciprocidade afetiva, confraternização”, expressão livre 
das ideias, assim como disposição à escuta do outro, organização 
conjunta das ações do grupo, “compartilham significados acerca 
do que estão fazendo e aprendendo” e, ainda, produzem e siste-
matizam conhecimentos. Aponta ainda que em grupo de trabalho 
colaborativo, que envolve professores e acadêmicos, todos apren-
dem, havendo “reciprocidade de aprendizagem”.

Ao grupo de pesquisa coube a condução do processo: apresen-
tava a proposta de dinâmica em cada reunião, dava todo o suporte 
para que se desenvolvesse a contento, mas tudo era submetido 
aos presentes e ali combinado. O grupo de pesquisa também teve 
a sua trajetória interna, os cinco pesquisadores compartilhavam 
reuniões, relatos, análises das reuniões do GT, estudos e debates, 
havendo a necessidade de tomar decisões, fazer escolhas por ca-
minhos que seriam propostos ao GT, na perspectiva da pesquisa 
maior. 

A dinâmica da pesquisa, então, sucedeu-se a partir de encontros 
mensais do GT como grupo de trabalho colaborativo nos quais 
foram realizados estudos e debates pertinentes, bem como relatos 
de experiências dos professores, ou seja, que a voz e o saber da 
experiência tivessem lugar privilegiado no entendimento da sala de 
aula de Matemática. A escolha dessa dinâmica mostrou-se acertada 
por permitir que, sob a condução dos pesquisadores, a prática da 
sala de aula e o ensino de matemática fossem problematizados e que 
as questões daí decorrentes fossem socializadas. O próprio grupo, 
constituído por professores do ensino fundamental e professores 
vinculados à pesquisa acadêmica, definia essa dinâmica, os temas 
de relato/discussão, os aportes teóricos e propostas. Os registros 
eram a todos abertamente apresentados.
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Metodologicamente a pesquisa colaborativa e o trabalho cola-
borativo se realizaram em encontros nos quais se buscou conhecer 
e discutir as demandas dos professores em relação ao atual ensino 
da matemática nas escolas de ensino fundamental da rede pública. 
Os encontros foram gravados, transcritos e compartilhados com 
o grupo de trabalho de maneira a permitir análises compartilha-
das, a partir do saber e lugar de cada participante – professor da 
Universidade e professores do ensino fundamental. Todo esse 
movimento de ida à prática e de um retorno coletivo de reflexão, 
definiu o trabalho em dois momentos metodológicos: de trabalho 
coletivo e outro da pesquisa colaborativa.

Importante se torna destacar, nessa experiência, que a elabora-
ção final das conclusões da pesquisa, a partir da pergunta diretriz, 
coube aos cinco pesquisadores que tinham essa intenção pública 
e expressa desde o primeiro momento, tendo sido essa elaboração 
por diversas vezes discutida e submetida ao GT.24 Os cerca de trinta 
professores do GT colocavam-se como interessados e vinculados 
às discussões do grupo como um espaço de usufruto coletivo, de 
socialização e aprendizagem. Pode-se dizer que os papéis estavam 
publicamente colocados e acordados.

Essa experiência de um trabalho colaborativo e da pesquisa 
colaborativa se revelou como espaço de discussão e reflexão sobre 
a prática, permitindo captar a disposição do grupo de professores, 
em sua maioria, em tornar a sua sala de aula local de busca de uma 
matemática significativa no processo educacional dos alunos da 
escola fundamental. Podemos inferir que esses sujeitos puderam 
vivenciar um processo de emancipação e construindo-se como 
profissionais críticos.

CONCluSÃO

As aproximações e articulações entre teoria e prática têm sido 
consideradas neste estudo em ações de colaboração entre Univer-
sidade e Escola Básica, professores pesquisadores acadêmicos e 
professores da escola. Essa perspectiva tem proporcionado cons-
trução de conhecimento, formação e apoio à prática pedagógica 
na educação básica e no ensino superior.
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Na experiência narrada, a pesquisa e o trabalho colaborativos 
foram sendo construídos de forma coletiva pelos professores 
acadêmicos e da escola básica numa relação menos hierárquica 
na qual o diálogo propiciou a tomada de decisões sobre os temas 
a serem abordados nos relatos e nos estudos, os aportes teóricos, 
as propostas de encaminhamento. 

A experiência do grupo de pesquisa e de trabalho colaborativos 
ratificou a importância da investigação colaborativa nos contextos 
educativos como uma estratégia metodológica a ser utilizada tanto 
para a pesquisa quanto para a formação docente. Na experiência 
narrada, a parceria, a abertura de ambos os grupos de profissionais 
ao diálogo, reduzia a relação hierárquica entre professores da escola 
básica e formadores da academia. Todos se sentiam desafiados e 
estimulados a buscarem soluções para os problemas da prática 
educativa pela força e pelo apoio do trabalho coletivo. Nesse con-
texto, os acadêmicos buscaram valorizar e considerar relevantes 
as questões de investigação levantadas pelos professores da escola 
básica no cotidiano de suas ações profissionais e de vida escolar.

O trabalho coletivo evidenciou o potencial dos professores da 
escola básica, mesmo que de modo diferenciado entre si, para a 
sistematização e a elaboração de conhecimentos a partir da reali-
dade, visando inclusive, a produção acadêmica. Nesse sentido, os 
registros foram essenciais, pois sendo um processo que envolvia os 
sujeitos e suas práticas, a explicitação de procedimentos, encami-
nhamentos e resultados conduziu à transparência e credibilidade 
aos conhecimentos elaborados. Permitiu a maior familiarização e 
aproximação da linguagem acadêmica. Ressalta-se, contudo, que 
nesse modelo a pesquisa se adapta aos movimentos da prática, 
com ritmos, tempos, acesso a informações, entre outros aspec-
tos, a depender da constituição e desenvolvimento do próprio 
grupo de trabalho colaborativo. Conclui-se, pois, que os saberes 
e conhecimentos elaborados nesses processos se mostram mais 
realistas por poderem captar melhor os múltiplos aspectos que 
envolvem a realidade.

O processo de realização da pesquisa e do trabalho colabora-
tivos também revelou dificuldades, destacando-se a de realização 
dos próprios relatos para análises das ações da prática pedagógica. 
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Porém, essas habilidades puderam ser construídas no processo à 
medida que os participantes do grupo ganham confiança uns nos 
outros. Essa experiência mostrou a validade e a riqueza dos pro-
cessos coletivos realizados por meio da investigação das práticas 
pedagógicas de modo articulado com a formação profissional. 
Pode-se falar de uma formação multilateral que se vincula com 
uma perspectiva mais humanista, ética e de valorização dos sujeitos 
envolvidos nos processos formadores.

Em outra medida, a construção de conhecimento pelos profes-
sores, a aprendizagem da problematização e do desenvolvimento de 
investigação podem favorecer mudanças curriculares e ampliar as 
condições de desenvolvimento das propostas e projetos de ensino. 
Podem inclusive favorecer com mais qualidade o desenvolvimento 
profissional. 

Na perspectiva da pesquisa colaborativa pode-se também pro-
vocar o desenvolvimento profissional dos acadêmicos. Os relatos 
de experiências dos professores da educação básica, suas proble-
matizações sobre a prática pedagógica, o ensino e as diferentes 
reações dos educandos às propostas os desafiam a buscar novos 
estudos, a fazer novas perguntas e a pensar questões de pesquisa; 
os instigam a rever seus posicionamentos, suas certezas e suas 
imagens sobre a escola, seus professores e seus estudantes. 

Ao se ressaltar a importância da pesquisa colaborativa e do 
trabalho colaborativo para a formação tanto do professor da escola 
básica como do professor universitário, para o aprimoramento 
do ensino e da aprendizagem com vistas à educação para todos, 
corremos um risco: de se interpretar que os docentes poderão 
resolver todos os problemas da prática pedagógica, de se supor 
que a discussão da pesquisa colaborativa e da prática reflexiva 
realizada de forma coletiva é a salvação da educação ou dos pro-
blemas educacionais. O que se ressalta, no entanto, é que a pesquisa 
e o trabalho colaborativo podem provocar reflexões coletivas que 
possibilitarão ao professor responder satisfatoriamente às deman-
das de sua prática.

Assim, percebe-se que a perspectiva colaborativa favorece a 
reflexão sobre os problemas da sala de aula, relacionando-os com 
a realidade de vida dos alunos e com o contexto sociopolítico, 
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cultural e econômico, junto a outros professores, num clima de 
partilha, cooperação, responsabilidade e compromisso social. 
Tudo isso vem a fortalecer o trabalho docente e a elaboração de 
conhecimentos que, acreditamos, podem ampliar possibilidades 
de inovar o espaço escolar e transformá-lo em ambiente mais 
democrático para alunos e professores.

NOTAS

1 ESPINOSA; FIORENTINI, 2005, p. 153.
2 NÓVOA, 1995.
3 ZEICHNER, 1995.
4 ZEICHNER, 1995, p. 32.
5 ZEICHNER, 1998; 1999.
6 ZEICHNER, 1998, p. 207.
7 ELLIOT, 1996; PEREIRA, 2000; LÜDKE, 2001.
8 No Brasil, vários pesquisadores brasileiros passaram a se preocupar com o 

tema, tais como, Pereira (2000; 2003), Lüdke (2000, 2001), André (2001), Pi-
menta (2002), Santos (2001), entre outros. Tomaremos como referência aqueles 
que discutem, no Brasil, formação de professores de matemática que foram 
os sujeitos da pesquisa que desenvolvemos e que narraremos nas próximas 
seções deste trabalho.

9 CARR; KEMMIS, 1988.
10 CARR; KEMMIS, 1988, p. 108.
11 Pesquisa-ação colaborativa, além das características tradicionalmente defini-

doras da pesquisa-ação, Kemmis (2003) acrescenta: é um processo social, é 
participativa, é prática e colaborativa, é emancipatória, é crítica e é recursiva 
(reflexiva e dialética).

12 KEMMIS; WILKINSON, 2003.
13 SILVA, 2007
14 BOAVIDA; PONTE, 2002.
15 BOAVIDA; PONTE, 2002, p. 43.
16 BOAVIDA; PONTE, 2002, p. 54.
17 FIORENTINI, 2004, p.15.
18 FIORENTINI, 2004, p. 67.
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19  O ensino da matemática é considerado muito importante pela sociedade e é 
valorizado pela escola (Auarek, 2000), também é identificado historicamente 
com as dificuldades de aprendizagem.

20  AUAREK; FARIA, 2003.
21  BORBA; ARAÚJO, 2004.
22  FIORENTINI, 2004.
23  FIORENTINI, 2004, p. 59-60.
24  ZAIDAN; AUAREK; PAULA; PAULA; HABIB; GOULART; XAVIER; CAR-

VALHO; MAGNANI, 2005.
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FORMAÇÃO DOCENTE E CONTExTO ESCOlAR
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M í r i a  g O M e s  d e  O l i V e i r a

A SAlA DE AulA, SEuS 
SuJEITOS E SuAS RElAÇõES

A sala de aula. Como dizer esse espaço que elegemos como 
lócus fundamental de aprendizagem da instituição escolar? Como 
apreendê-la naquilo que deixa mostrar de sua dimensão material 
e naquilo que esconde de sua invisibilidade discursiva? 

Buscando refletir sobre o ambiente considerado o “coração da 
escola”,1 tomaremos a sala de aula tendo em vista suas relações 
intersubjetivas. Interessa-nos pensá-la naquilo que sugere, es-
conde, dissimula, indica, evoca ou provoca em sua complexidade 
cotidiana. 

Para isso, teceremos uma breve retrospectiva histórica acerca 
de seu surgimento na Era Moderna e discutiremos suas relações a 
partir da concepção de sujeito baseada nos Estudos do Círculo de 
Bakhtin por nos permitirem perceber as relações intersubjetivas 
que constituem e são constituídas nos processos interativos de 
uma sala de aula.

A “ClASSE” MODERNA: BREVE 
RETROSPECTIVA hISTóRICA

A invenção da sala de aula pode ser vista como um dos mar-
cos diferenciadores entre a concepção de escola e de educação na 
Antiguidade e na Era Moderna ocidental. Núcleo do território 
escolar, a sala de aula moderna é a delimitação espacial necessária à 
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realização dos artefatos escolares herdados das práticas educativas 
de religiões cristãs, apropriados pelo estado-educador burguês. 

Por volta do século XI, o reestabelecimento do comércio na 
Europa gerou mudanças significativas em sua organização social, 
dentre elas o surgimento das escolas seculares que prefiguram 
ideias da revolução burguesa, no sentido de contestar o ensino 
religioso, muito formal, ao qual se contrapõe uma proposta ativa. 
Nesse período, as escolas não dispunham de acomodações ade-
quadas, e o mestre recebia o aluno em diferentes locais: na própria 
casa, na igreja ou em sua porta, numa esquina de rua ou ainda, em 
uma sala alugada. Conta o historiador Philippe Ariès:

(…) essas escolas, é claro, eram independentes umas das outras. Forra-
-se o chão com palha, e os alunos aí se sentavam (…). Então, o mestre 
esperava pelos alunos, como o comerciante espera pelos fregueses (…). 
Nessa sala, reuniam-se meninos e homens, de seis a vinte anos ou mais.2

Ainda que hoje nos pareça estranho desvincular sala de aula 
de escola, a citação nos leva à constatação de que, na história oci-
dental, já houve um tempo em que escolas não tinham salas de 
aula e um tempo em que a sala de aula existiu sem a escola. Nesse 
sentido, a delimitação de um espaço próprio ao ensino é anterior 
à invenção da escola como instituição responsável por educar os 
indivíduos. Apenas com o aparecimento dos colégios entre os 
séculos XVI e XVII, a sala de aula se estabelece como espaço-
-chave da escola. Seu surgimento coincide, ainda, com a difusão 
de uma nova imagem de infância e de família e com o surgimento 
de outros aparelhos ideológicos do Estado-Nação burguês,3 como 
por exemplo, a família, os hospitais, os manicômios e os presídios.

Com a edificação das escolas destinadas aos filhos de traba-
lhadores, após a Revolução Francesa, a sala de aula torna-se o 
espaço que garante e demarca um tempo específico à apreensão 
de conhecimentos necessários à formação do indivíduo iluminado 
pela razão liberal. No entanto, os ideais de igualdade e a defesa 
de uma educação pública e universal não querem dizer que a ins-
tituição escolar seria igual para todos. Em 1809, o general Murat 
escreve em Paris: 
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É necessário que exista uma instrução para todos, uma para muitos e 
uma para poucos. A primeira não deve fazer do povo tantos sábios, mas 
deve instruí-lo tanto quanto basta para que possa tirar proveito dos sábios.4

Se considerarmos o fato de que os sábios, aos quais o general se 
refere, são os intelectuais a serviço da ordem, podemos concluir 
que a invenção da sala de aula escolar propõe um aprendizado 
cujo objetivo central é garantir as condições mínimas para que 
as classes trabalhadoras possam assimilar de maneira confiável 
a visão de mundo, as convicções e os valores dos grupos domi-
nantes. Ainda que tremulasse nos pátios das escolas a bandeira 
com os ideais de “liberdade, igualdade e fraternidade” e que seus 
alunos cantassem a marselhesa, a sala de aula de uma sociedade 
que permanece dividida em classes é instrumento para reprodução 
da nova ordem social.

Se, por um lado, no contexto europeu, a nova organização 
espaço-temporal da escola fazia parte da luta da ordem social 
burguesa contra o antigo regime, por outro lado, os fundamentos 
ideológicos dessa nova ordem, expressos no Manifesto comunista 
de Marx e Engels, não se concretizam. Importante lembrar que 
os filhos da burguesia passam a ser educados em suas casas e 
não se misturam com os filhos da classe proletária nas escolas. 
Enquanto a escola pública se empenhava em ensinar habilidades 
básicas de letramento e numeramento aos futuros operários, o 
conhecimento de prestígio, legado da humanidade, circulava no 
fetiche da intimidade burguesa. 

Idealizada e orientada pela classe em ascensão, a escola não tem 
apenas a tarefa de preparar os indivíduos para um determinado 
tipo de trabalho, mas também a de fazer com que eles incorpo-
rem valores, ideias, critérios de análise da realidade e formas de 
comportamento capazes de garantir que o essencial, ou seja, a 
exploração, possa continuar. Por isso, para a nova classe domi-
nante, é importante que todos frequentem as salas de aula e que a 
educação escolar, em certo nível, seja obrigatória e mantida pelo 
Estado Burguês. 

Não por acaso, a institucionalização da sala de aula pela escola 
moderna gera um sinônimo mais fiel em seu objetivo de rotular 
e excluir os sujeitos que não se submetem a seus padrões: a 
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“classe”. Nela, prevalece a ideologia liberal que quer sucumbir 
todos os sujeitos que cruzam os portões da escola ao caráter sele-
tivo, hierarquizante e excludente que rege as relações capitalistas 
fora dos muros escolares. Centrada em uma concepção de sujeitos 
obedientes e submissos, a dimensão humana de um projeto de 
educação igualitária é substituída pela imposição da necessidade 
de classificar e decidir sobre o destino escolar e não escolar de cada 
aluno, gerando marcas negativas na formação da subjetividade 
dos alunos que não se enquadram em seus padrões. Nas palavras 
de Cora Coralina:5

Mestra Silvina,
Toda pobreza da minha velha escola
se impõe e a mestra é iluminada de uma nova dimensão.
Estão presentes nos seus bancos
seus livros desusados, suas lousas que ninguém mais vê,
meus colegas relembrados…
Queira ou não, vejo-me tão pequena, no banco das atrasadas.
E volto a ser Aninha,
aquela em que ninguém acreditava.

Banco das atrasadas, aquela que ninguém acreditava. A sala de 
aula sinônimo de “classe” legitima as práticas de exclusão escolar 
que por sua vez é legitimada pela estrutura social. Ela desumani-
za e “coisifica” os sujeitos, como mostra a opção da autora pelo 
pronome relativo “que”, na última linha do poema. A divisão entre 
alunos capazes e alunos incapazes, como retratado no texto, atua 
como uma determinação anterior, espelhando os processos de 
exclusão da sociedade. A “classe” é regida por uma ordem prévia 
de fracassos ou sucessos, a ser cumprida por aqueles a quem a 
progressão no sistema escolar promete um lugar ao sol ou um 
lugar nas filas dos desempregados, em um processo que reflete e 
beneficia as desigualdades sociais necessárias à manutenção do ca-
pitalismo – ao nosso capitalismo tardio mais do que nunca. Ainda 
que a equação escolarização = ascensão social tenha se mostrado 
cada vez mais desestabilizada, a ilusão de que depende apenas do 
indivíduo o seu sucesso escolar e social sustentou unânime e, por 
muito tempo, práticas excludentes na sala de aula. 
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“Classe” dos “excluídos do interior”, como lembra Bourdieu6 ao 
se referir aos indivíduos originários de classes economicamente 
desfavorecidas, que não possuem outro horizonte senão o de aguar-
dar o fim da escolaridade numa espécie de limbo, olhando-a como 
um fim em si mesmo. A “classe” é lugar do exercício permanente do 
autoritarismo sobre os alunos, autoritarismo positivamente inscrito 
por meio da atividade contínua das macro e micro hierarquias 
escolares. A “classe” produz sobre a imagem de si a forma ideal 
de cada aluno fazer-saber e recordar sub-repticiamente que não 
pode tomar decisões por si mesmo, que não é digno de confiança, 
que deve estar sob tutela. 

No entanto, o espaço da sala de aula não se realiza somente 
dentro da ideologia liberal regida por identidades fixas e pela lógica 
da reprodução da “classe”. Imposições culturais transmitidas na 
construção de conhecimento geram resistências que se manifes-
tam, dentre outras formas, em comportamentos indisciplinares. 

Como Giroux,7 entendemos o conceito de ideologia dentro de 
um processo ativo, parte constitutiva de nossa vida cotidiana, que 
envolve o consumo e a reprodução, mas também a resistência e a 
produção de novos significados e comportamentos. Vista como um 
conjunto de significados e ideias, ideologias circulam nas esferas 
do consciente e do inconsciente, podendo existir no nível do dis-
curso crítico bem como dentro da esfera da experiência vivenciada 
não questionada e do comportamento prático. Na citação abaixo, 
Giroux enfatiza esse comportamento: 

A natureza da ideologia e sua utilidade como um constructo crítico 
para a pedagogia radical podem ainda ser clarificadas, focalizando-se o 
que está dentro do que escolho chamar de meu campo operacional. No 
sentido mais geral, a ideologia opera no nível da experiência vivenciada, 
no nível das representações entranhadas nos artefatos culturais, e no 
nível das mensagens, nas práticas materiais produzidas dentro de certas 
tradições históricas, existenciais e de classe.8

A discussão em torno de diferentes posicionamentos ideoló-
gicos na sala de aula é, portanto, uma forma de levantar questões 
sobre interesses políticos e sociais da sociedade mais ampla, per-
cebidos em nossa vida diária. O contato entre diferentes ideologias 
constitui o processo de conscientização. Como nos ensina Paulo 
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Freire,9 a conscientização é viável simplesmente porque a consci-
ência do homem, ainda que condicionada, pode reconhecer que 
ela é condicionada.

Por isto, diante de situações opressoras e excludentes histo-
ricamente geradas na “classe”, há que se deixar claro que valores 
ético-políticos devem ser defendidos no interesse de uma educação 
que questiona práticas de exclusão na sala de aula, e em última 
instância, na escola. Duas questões fundamentam esse nosso ques-
tionamento: que concepção de sala de aula e que posicionamento 
ético, político, ideológico nos orienta. 

De fato, a complexidade dos processos de construção de conhe-
cimento não pode justificar a falta de uma política de expressão das 
visões de mundo de professores e alunos, centrais aos processos 
de socialização dos sujeitos envolvidos nas interações da sala de 
aula crítica. Pelo contrário, buscar uma vivência crítica é assumir 
também a busca de quais devem ser as condições que capacitam a 
ação humana nos processos de produção de sentido, ação esta que 
envolve alunos e professores. Nesses momentos, são construídas 
relações de autoridade conquistada pelos professores e, princi-
palmente, são construídas relações de liberdade entre alunos e 
professores. Não se trata, portanto, de romantizar essas relações, 
mas de perceber que nos processos de construção de conhecimen-
tos estão em curso, também, processos de construção de sujeitos.

Nessa perspectiva, o professor é um agente cultural que, ao 
exercer sua função, toma para si responsabilidades políticas. Ele 
assume seu papel de mediador, deliberado pela própria estrutura, 
não para pregar o “universal”, o “justo-e-verdadeiro-para-todos”, 
mas para questionar pontos precisos de seu contexto específico e, 
junto aos alunos, ganhar uma consciência mais imediata das lutas 
ideológicas cotidianas de nosso mundo globalizado. O professor 
mediador assegura conhecimentos valorizados socialmente, ao 
mesmo tempo em que garante a emersão das vozes dos alunos 
diante desse conhecimento. 

Porque os sujeitos constroem seus pensamentos e sua consciên-
cia nas/por meio das oportunidades discursivas disponíveis em um 
dado espaço de tempo e lugar, a formação da subjetividade se dá 
dentro de limitações históricas e, ao mesmo tempo, é marcada por 
deslocamentos e deslizes de sentido que fazem de suas linguagens 
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manifestações concretas de uma cultura historicamente situada 
e sempre em movimento. Por isso, acreditamos que a linguagem 
é também um argumento histórico. Ela funciona como um fator 
constitutivo do que tomamos por realidade, já que “a linguagem 
que usamos para ler o mundo determina amplamente a forma que 
pensamos e agimos no e sobre o mundo.”10

Partindo do pressuposto de que a interação e a produção de 
significados gerados na interação humana são fatores viabilizado-
res da formação crítica do educando, diferentemente da “classe”, 
a sala de aula passa a ser vista como um campo discursivo, ou 
melhor, uma formação discursiva, onde formas de conhecimento 
explícitos e implícitos circulam, competem e interagem, fazendo 
negociarem entre si diferentes posições dos sujeitos nela encontra-
dos. Posicionar-se é um princípio ético educativo a ser ressaltado 
sempre em uma proposta de educação fundamentada nos ideais 
de uma sociedade inclusiva, que vimos defender.

De fato, a ideia de educação pautada pelo compromisso ético 
de colocar o educando em contato com diferentes discursos já era 
percebida nos escritos de Montaigne:

Tudo se submeterá ao exame da criança e nada se lhe enfiará na cabeça 
por simples autoridade e crédito. Que nenhum princípio, de Aristóteles, 
dos estoicos ou dos epicuristas, seja seu princípio. Apresentem-se-lhe 
todos em sua diversidade e que ele escolha se puder. E se não o puder 
fique na dúvida, pois só os loucos têm certeza absoluta em sua opinião. 
Não menos que saber, duvidar me apraz.11

Apesar das transformações sociais ocorridas entre a invenção da 
sala de aula moderna e os nossos dias, essa afirmação mantém-se 
como um ideal orientador de práticas pedagógicas comprometidas 
com a justiça social. As alterações das relações entre gerações que 
resultaram em crises de autoridade e legitimidade, a falta de sen-
tido prático do saber escolar e, acima de tudo, a multiplicidade de 
fontes de conhecimento disponíveis em nossa sociedade, altamente 
tecnologizada (e, lamentavelmente, cada vez mais tecnicizada), 
comprometem hoje a valorização da sala de aula perante a reali-
dade social de crianças, jovens e adultos em nosso país. 

Em oposição à “classe”, faz-se necessário definir a de sala de 
aula e de sujeito crítico de    que estamos falando.
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A SAlA DE AulA E OS PROCESSOS DE 
FORMAÇÃO DO SuJEITO CRíTICO

Ao assumirmos a perspectiva dos Estudos do Círculo de 
Bakhtin12 para discutirmos concepção de sujeito, assumimos 
também preocupações éticas, já que a formação da subjetividade 
para esse autor se dá por meio de suas relações com o(s) outro(s) 
com quem interage. Até mesmo um monólogo é visto como “di-
álogo interior”. Quando exteriorizado, a expressão do sujeito tem 
a capacidade de agir sobre o mundo, de exercer influência nos 
sistemas que regem uma determinada sociedade. A formação da 
subjetividade se dá por meio dos eventos sociais e do contato com 
diferentes discursos.

Ser significa ser através do e para o outro. A consciência indi-
vidual é descentralizada já que os signos que constituem nossa 
consciência só existem no terreno interindividual. A consciência 
é um fato sócio-ideológico e não se restringe ao cogito cartesiano, 
centrado nos ideais do homem racional e detentor do controle de 
suas ações. Quando uma enunciação é exteriorizada, a expressão 
do sujeito tem a capacidade de agir sobre o mundo, de exercer 
influência nos sistemas que regem uma determinada sociedade 
ao mesmo tempo em que o sujeito também é influenciado pelo 
contexto em que está inserido. A formação da subjetividade se dá 
por meio dos eventos sociais e do contato com diferentes discursos. 
O sujeito se expressa por meio das linguagens que construímos 
para ler o mundo.

Nesse sentido, a interação em sala de aula é vista como pri-
vilegiada para os processos de constituição da subjetividade de 
professores e alunos, principalmente quando o universo cultural de 
ambos se distancia por questões socioeconômicas. Nesses contatos 
ocorrem as traduções culturais que por sua vez são expressas por 
signos linguísticos e não linguísticos. 

Ao situar a linguagem em posição central, na medida em que ela 
forma o sujeito no discurso interior, Bakhtin imagina a formação 
da subjetividade como uma conversação, uma luta de vozes falando 
de posições diferentes e investidas de diferentes graus e tipos de 
autoridade. Para que possamos tomar uma atitude responsável 
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em relação a um discurso, ou em relação a qualquer tipo de auto-
ridade, não podemos ignorá-lo, mas entrar em diálogo com ele, 
ou seja, teremos que testá-lo, assimilá-lo e remodelá-lo. Nenhum 
discurso é inteiramente nosso. O que é nosso é a forma de orquestrar 
as vozes dos outros e o complexo e altamente específico caráter do 
discurso interior em nós. A consciência toma forma e nunca para 
de ser formada, em um processo de interação entre os diferentes 
discursos sociais e os discursos persuasivos interiores. 

O sentido das palavras não é fixo, permanece aberto, é capaz 
de revelar novos significados em cada novo contexto.13 Na sala de 
aula, as possibilidades de sentido podem variar de acordo com os 
referenciais culturais e ideológicos de professores e alunos. Por-
que a mente nunca é um todo e nossas experiências são sempre 
heterogêneas, as interações em sala de aula exercem influência 
nos sujeitos. Para além da submissão do sujeito da reprodução 
da primeira fase de Bourdieu,14 os sujeitos são capazes de optar, 
rejeitar, assimilar e produzir discursos:

Nosso desenvolvimento ideológico é uma luta intensa por hegemonia 
dentro de nós entre vários pontos de vista verbais e ideológicos, aborda-
gens, direções e valores… O discurso de alguém e sua própria voz, ainda 
que nascidos de outros ou dialogicamente estimulados por outros, cedo 
ou tarde começará a libertar-se da autoridade do discurso do outro.15

A quESTÃO éTICA E A quESTÃO 
ESTéTICA NA SAlA DE AulA: ENTRE 
A CRíTICA E A MORAl AlIENANTE

Outra questão central aos processos de constituição dos su-
jeitos na perspectiva bakhtiniana é o senso estético enquanto um 
conjunto de valores morais, um todo pré-determinado, absoluto 
e finalizado. Visto assim, o senso estético pode levar o sujeito à 
alienação, à fuga de sua responsabilidade individual, pois substitui 
a presença na vida diária por um “duplo estetizado”, generalizado 
e sistematizado, incorporado sem passar por uma reflexão crítica. 
Exemplos de discursos extremamente estetizados podem ser 
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encontrados em textos dogmáticos, padrões de comportamento 
ou em discursos aparentemente voláteis como as tendências anuais 
da moda.

Isso não equivale a dizer que a defesa de valores morais seja 
negligenciada. É importante lembrar que Bakhtin pondera, por 
diversas vezes, que a rejeição ao absoluto não implica aceitação 
nem do relativismo e nem de um absolutismo exacerbado. Sub-
jetivismo e relativismo estão inteiramente localizados no campo 
da teoria abstrata, e estão tão distantes da “obrigatoriedade” e da 
“responsabilidade” de cada sujeito diante de sua realidade social 
como está qualquer teoria de normas gerais. Em seus primeiros 
escritos, como em toda a sua vida, Bakhtin insistiu em dizer que 
o relativismo (ou subjetivismo) e o absolutismo (ou dogmatismo) 
são dois lados da mesma moeda.16

Como Bakhtin, não aceito o relativismo. Busco, antes, a discus-
são e o questionamento de posicionamentos predeterminados de 
acordo com o contexto em que aparecem. A estética e os valores 
morais podem ter um papel importante em nossa vida ética diária, 
enriquecendo nosso senso de vida, nos aproximando de nós mes-
mos. Eles envolvem a reconsideração e a reconfirmação de meu 
próprio lugar depois do encontro com o outro: “Na vida, depois de 
vermos a nós mesmos pelos olhos do outro, sempre regressamos 
a nós mesmos”.17

Dessa forma, nossa subjetividade é formada a partir do outro, 
mas não nos fundimos “nele”. Pensemos nesse processo na intera-
ção em sala de aula. Se o sujeito cria em resposta às imagens que 
lhe são dadas pelo outro e pode produzir algo novo, professores e 
alunos se envolvem em atos criativos ao vivenciarem a diversidade 
constitutiva de toda sala de aula. A imagem que o professor faz do 
aluno nunca coincide com a imagem que o aluno faz do professor. 
São as não coincidências que nos permitem ver o outro. Sempre 
aprendemos com a imagem que temos do outro, sempre transcen-
demos aquela imagem e criamos um campo de potencial aberto. 

A “fusão” do discurso do aluno ao discurso do professor (ou 
um modelo de educação bancária, como denominada por Freire18) 
levaria apenas ao empobrecimento do ser porque destrói a nossa 
capacidade criativa e não nos permite ver a exterioridade e a al-
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teridade do(s) outro(s) presentes em uma sala de aula. A “fusão” 
substitui processos interativos inovadores pela reprodução de 
conhecimentos consumados. 

A ética, a ação responsável, requer múltiplas consciências assim 
como o reconhecimento de que as ações particulares, as pessoas 
e a história não podem ser generalizadas. A atividade estética em 
uma sala de aula começa no movimento dos posicionamentos de 
professores e alunos, quando eles se apropriam daquilo que os 
excede, que é desconhecido por eles. Ou melhor, quando, ao en-
trar em contato com o outro, professores e alunos aprendem algo 
novo e se apropriam criticamente, ao questionarem, duvidarem, 
concordarem ou não da visão do(s) outro(s). 

Questionando como o sujeito estabelece um relacionamento 
com o mundo que o constitui, Bakhtin começa por rejeitar a tra-
dicional oposição sujeito X objeto, porque não existe um “sujeito 
estável” nem um “dado mundo estável” a que ele deve se opor. 
Antes, o mundo exterior se torna determinado e concreto para nós, 
através de nossa relação com ele, e, nesse sentido, nossa relação 
com o mundo determina o objeto e sua estrutura, e não o oposto.

Ainda em “O autor e o herói”, Bakhtin examina o processo 
de formação da subjetividade na arte e na vida, a partir de três 
categorias inter-relacionadas: a imagem que tenho de mim (eu-
-para-mim), a imagem que tenho do outro (o-outro-para-mim) e 
a imagem que o outro tem de mim (eu-para-o-outro).

Para mim, o outro está concentrado e contido por inteiro em sua 
imagem externa. Quanto à minha própria consciência, percebo-a 
como algo que engloba e abarca o mundo e não como algo aloja-
do nele. Quando se trata de outrem, a imagem externa pode ser 
vivenciada como uma imagem exaustiva e acabada; quando se 
trata de mim, esta imagem não será nem exaustiva nem acabada. 
Olhar para mim mesmo é tentar me ver como o outro, o que é 
impossível. Apesar de buscar esta imagem por toda vida, ela nunca 
se amalgamará em uma imagem unitária:

Se eu mesmo sou um ser acabado e se o acontecimento é algo acabado, 
não posso viver nem agir: para viver devo estar inacabado, aberto para 
mim mesmo – pelo menos no que constitui o essencial na minha vida –, 
devo ser para mim mesmo um valor ainda por-vir, devo não coincidir 
com a minha própria atualidade.19
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Ao analisar as relações “o-outro-para-mim” e “eu-para-o-outro”, 
Bakhtin discute a ideia de “excedente”. Esta ideia é central ao 
entendimento do sujeito bakhtiniano porque define o que cada 
sujeito tem de particular. A partir da noção de excedente (e fa-
zendo analogia ao nosso aspecto físico já que não nos vemos por 
inteiro) podemos ter uma imagem completa do outro, enquanto 
a totalidade de cada um é sempre aberta e muda a todo momento. 
Pressuposto da visão de mundo bakhtiniana, a exotopia é o fato de 
que só o outro pode nos dar acabamento, assim como só podemos 
dar acabamento ao outro.20 Nossas vidas são um acontecimento 
aberto na medida em que nos imaginamos sob o olhar do outro. 

Apesar de não nos atermos à análise do jogo de imagens neste 
texto, é importante lembrar que, nas interações em sala de aula, 
esse jogo pode nos auxiliar a perceber as representações que os 
sujeitos envolvidos fazem de si e do outro, já que podemos vê-las 
refletidas em suas atitudes, procedimentos e falas. Considerando-
-se os conhecimentos científicos também como um outro na sala de 
aula, a noção de exotopia nos ajuda a perceber o papel do professor 
como mediador das interações que nela ocorrem.

O diálogo entre professores e alunos constitui o processo de 
formação da subjetividade de ambos e determina o sucesso dos 
processos de aprendizagem. Além disso, a sala de aula continua 
sendo um dos poucos contextos sociais em que o conhecimento 
científico pode ser contextualizado e explicitado através da media-
ção pedagógica do outro. Ao se confrontar com o texto, ou mesmo 
com o professor como o outro, o sujeito está sempre se constituindo 
nos atos de recepção ou resistência frente a esse outro. 

uM “Eu” BAkhTINIANO?

Ao apontar a influência do meio social na formação do su-
jeito Bakhtin não nega seu aspecto singular e identitário. Para 
esclarecer isso, Bakhtin faz distinção entre o espírito e a alma. O 
espírito é minha experiência comigo mesmo, o “eu-comigo”, que 
não tem um ponto de consumação. Consumação envolve a alma, 
uma consequência do “eu-para-os-outros”. Minha alma responde 
à necessidade concreta do outro de acordo com os atos praticados 
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por esse outro. A alma é envolvida em um processo complexo em 
que os outros me finalizam e eu incorporo sua finitude em mim. 
Isto faz minha alma simultaneamente social e individual. O ou-
tro, esta segunda consciência, é temporariamente incorporado e 
estabilizado em minha alma. Não posso criar uma alma sozinho 
dentro de mim mesmo porque a reflexão individual só produz uma 
subjetividade falsa e distorcida. Sou uma condição em potencial 
em minha própria vida.21

O espírito tem sempre uma abertura, uma fenda, um espaço 
para a subversão. Em oposição à ideia de abertura temos o ritmo, 
uma expectativa preestabelecida e pré-modelada, como o senso 
estético. O ritmo está preso a um padrão: não pode desafinar. Ele 
expressa o enclausuramento ao momento presente. O ritmo, bem 
como uma vida estetizada, se opõe à responsabilidade de cada um, 
na medida em que responde por mim:

A existência ritmada tem uma “finalidade sem finalidade”, uma gratui-
dade que não emana de uma escolha, de um julgamento, que não implica 
responsabilidade. O lugar que ela ocupa no todo estético do acontecimento 
aberto da existência não é objeto de um julgamento, não entra em linha 
de conta. Esse todo, no plano dos valores, não está sob a dependência 
do futuro incerto de todo acontecimento de nossa existência, e tem sua 
razão de ser, sem levar em conta o futuro. Mas, o que responde pela 
escolha da finalidade, pelo lugar ocupado no acontecimento existencial, 
é a atividade moral, e nessa ótica ela é livre. Neste sentido, a liberdade 
ética, a liberdade de escolha, não é apenas liberdade de nossa capacidade 
cognitiva, é também liberdade no que se refere às necessidades estéticas, 
liberdade de meu ato, no interior de mim, no que se refere à existência 
– a uma existência que pode não estar validada no plano dos valores (a 
existência da visão artística, por exemplo). Onde quer que eu esteja, sou 
sempre livre, e não posso libertar-me do dever ser: tomar consciência de 
si mesmo ativamente significa aclarar-se à luz do sentido por-vir, fora do 
qual não existo para mim mesmo.22

A responsabilidade do ato individual pode ser entendida como 
o comportamento assumido em cada momento da existência. Por 
isso, de acordo com Bakhtin,23 não há álibi para se viver. Nosso 
ambiente parece arbitrário e alheio a nós mesmos quando posi-
cionamentos estéticos finalizados respondem por nós e passamos 
a viver como se tivéssemos um álibi (os dogmas religiosos, por 
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exemplo). Como a denegação de um posicionamento é, em si 
mesmo, um posicionamento, não há álibi para se viver: somos 
levados a agir e a julgar em cada momento de nossa vida. Eis o 
campo de ação do sujeito.

Criar um álibi é deixar que o outro me “ritmize” completamente. 
Ritmizado, falo como mera parte de um “coro” e perco minha voz 
responsável. Em cada ato de nossa existência vivemos o paradoxo 
da liberdade e do dever de julgar e assumir responsavelmente a 
unicidade do momento, não com verdades acabadas, mas com a 
liberdade e o dever de julgar, de exercer nossa capacidade crítica 
diante de cada ato particular.

A partir da ideia de ritmo, de responsabilidade e da atitude 
responsiva (entendida como um ato ativo do sujeito no processo 
de compreensão e interpretação de fatos sociais), podemos apontar 
as implicações dos estudos bakhtinianos para uma ética dialógica 
e polifônica da sala de aula, sobre a qual discorremos a seguir.

A SAlA DE AulA DIAlógICA E POlIFôNICA

As práticas tradicionais de escolarização do conhecimento po-
dem ser associadas à ideia de uma educação ritmada que acreditava 
em um padrão “correto” de subjetividades preestabelecidas para 
a sala de aula. Uma prática educativa que negava previamente a 
possibilidade futura de sentidos a serem atribuídos pelos alunos; 
que negava a abertura ao novo que caracteriza nossa capacida-
de criativa. Essa capacidade que edifica e constrói nossas vidas 
tornando-as um acontecimento presente. Uma prática educativa 
que tirava aos alunos a vivência de seus atos responsáveis.

Em uma perspectiva dialógica, o novo sentido está sempre 
no por-vir, na medida em que respondemos ao que nos é dado, 
na medida em que escapamos ao ritmo, em que desafinamos, 
destoamos da mera repetição e julgamos, criticamos e exercemos 
nossa capacidade de sermos éticos diante do todo estético que 
vivenciamos no outro.

Sendo assim, a percepção do outro por meio da conscientização 
sobre o funcionamento da linguagem e do discurso está direta-
mente ligada à formação de sujeitos críticos já que a linguagem é 
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a grande mediadora de nossos atos. A interação verbal é o lugar 
da produção de linguagem e dos sujeitos que se constituem pela 
linguagem.

Na sala de aula, as considerações bakhtinianas acerca da subje-
tividade e da ética podem nos ajudar a perceber as interações entre 
professor/aluno como uma situação ímpar de formação destes 
sujeitos na medida em que cada um deles é o outro nesse processo. 

Podemos dizer que as intervenções de professores e alunos nos 
processos interativos são atos responsáveis. Se a individualidade 
está sempre em formação, cada ato do professor estará refletido 
na formação da subjetividade do aluno e vice-versa. É importante 
que o professor, ao assumir a posição/função que lhe é outorgada 
pela escola, use a sua capacidade de orquestrar as diferentes vozes 
presentes em uma sala de aula para viabilizar o diálogo, e não 
apenas uma cacofonia. Esse, talvez, seja o ato mais responsável a 
ser buscado em uma sala de aula: colocar o aluno em contato com 
discursos conflitantes para que questione formas sociais de explo-
ração humana, de alienação e de poder, para que possa, diante da 
impossibilidade de fugir de situações que requerem julgamentos 
em suas vidas diárias, optar e atuar a partir da constituição de seus 
próprios discursos.

Se a diversidade dos sujeitos presentes em uma sala de aula 
marca esse espaço como constitutivamente heterogêneo, polifô-
nico e diversificado, faz-se necessário vê-la enquanto um local de 
formação da consciência, e um local onde diferentes discursos 
se interceptam e são, ao mesmo tempo, cruzados por relações de 
poder. 

Sendo a escola uma instituição social, a determinação das 
funções dos sujeitos se dá previamente. No entanto, ainda que a 
polarização entre professores e alunos atue como uma força centrí-
peta em sala de aula, direcionando as relações de poder decorrentes 
dos papéis institucionais, não consegue apagar o conflito intra e 
interindividual entre as vozes internalizadas de uma sociedade 
heteroglóssica que constitui seus diferentes sujeitos e que geram 
suas forças de resistência. 

De uma perspectiva dialógica, a sala de aula é espaço de de-
senvolvimento de atividades cognitivas, mas é, também, espaço 
de constituição de sentidos e produção de saberes que refletem e 
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refratam a vida social. É, ainda, palco de tensões. Os sujeitos en-
volvidos nos processos de interação falam de lugares diferentes e, 
como em toda enunciação pulsam consensos e conflitos, embates 
ideológicos em suas diferentes formas discursivas, podemos afir-
mar que a diversidade de vozes tem implicação direta no processo 
de ensino/aprendizagem. Com isso, longe de pensarmos que te-
mos muitos conflitos, temo-los poucos pois são constitutivos dos 
processos de negociação e produção de sentidos em sala de aula. 

Ainda que permeada pelos conflitos e tensões que marcam o 
entrecruzamento de discursos dos sujeitos que falam de diferentes 
lugares sociais, a linguagem pode ser usada, ainda que parcialmente 
devido à sua complexidade, para questionar representações ligadas 
à construção de identidades sociais, por uma habilidade de pen-
sar e agir criticamente sobre o mundo. A linguagem, a cultura, 
a história e o poder podem ser vistos em um campo de luta que 
interagem entre si.

As ações culturais praticadas por professores e alunos nos 
processos interativos são se inscrevem no fluxo da história já que, 
percebemos as práticas culturais como um conjunto de eventos 
históricos carregados de possibilidades e delineadas pelo poder 
dos indivíduos presentes. Múltiplas vozes dos indivíduos dentro de 
uma comunidade estão em luta constante por legitimação. Assim, 
nem um indivíduo unificado nem uma sociedade homogênea é 
possível porque a fala interna e externa é dialógica e social. 

Porque buscamos uma atitude crítico-interacional nos opomos 
à ideia de uma prática pedagógica que, diante do jogo de poder 
nas interações, prega a não intervenção do professor e silencia-
-se diante de questões de injustiça social por acreditarem em um 
relativismo descabido. Este posicionamento, na sala de aula, é 
que pode gerar uma cacofonia polienunciativa sem compreensão 
mútua, correndo-se o risco de chegar apenas a uma torre de Babel. 
Como dito anteriormente, a construção do conhecimento em um 
processo dialógico requer a intervenção de alunos e professores. 

Assim, buscar uma vivência ética em sala de aula é buscar as 
condições que capacitam a ação humana nos processos interativos, 
ação essa que envolve alunos e professores. Certamente, essa busca 
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será constituída por ações contraditórias nos momentos em que 
reproduzimos, nos momentos em que negociamos e nos momen-
tos em que inovamos diferentes aspectos da prática pedagógica. 

Reconhecer a heterogeneidade de nossos posicionamentos é 
uma forma de tomarmos consciência e refletirmos sobre nossas 
ações, indo além da romantização das relações interculturais ou 
de considerá-las como mero reflexo da lógica da dominação.

NOTAS

1 MORAIS, 2001.

2 Apud ARANHA, 2006, p. 78.

3 ALTHUSSER, 1985.

4 MURAT apud ARANHA, 2006, p. 56.

5 CORALINA, 1990.

6 BOURDIEU, 2004.

7 GIROUX, 1986; 1990.

8 GIROUX, 1986, p. 192.

9 FREIRE, 1970.

10 BAKHTIN, 1992, p. 27.

11 MONTAIGNE, 1980, p. 77-78.

12 BAKHTIN, 1997b.

13 BAKHTIN, 1988, p. 146.

14 BOURDIEU, 1982. Apesar de ser o livro mais conhecido de Pierre Bourdieu, 
suas obras posteriores estendem-se para além das reflexões iniciais presentes 
em A reprodução e seu pensamento não deve ser reduzido a elas. 

15 BAKHTIN, 1988, p. 148.

16 MORSON; EMERSON, 1990, p. 26.

17 BAKHTIN, 1997, p. 37.

18 FREIRE, 1967.

19 BAKHTIN, 1997b, p. 33.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   171 01/11/13   12:09



172

20 TEZZA, 1997, p. 22.

21 MORSON; EMERSON, 1990, p. 193.

22 BAKHTIN, 1997b, p. 133.

23 BAKHTIN, 1997b, p. 219. 

REFERêNCIAS

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. Rio de 
Janeiro: Graal, 1985.

ARANHA, M. L. História da Educação. 2. ed. rev. atual. São Paulo. Moderna, 
1993. 

ARANHA, M. L. História da educação e da pedagogia. 3. ed. São Paulo: 
Moderna, 2006.

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética. São Paulo: Hucitec, 
1988.

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 
1992.

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes,1997a.

BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoievsky. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1997b.

BOURDIEU, P.; PASSERON J. C. A reprodução. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves Editora, 1982.

BOURDIEU, P. Os excluídos do interior. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, 
A. (Org.). Bourdieu: escritos de educação. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

CORALINA, Cora. Histórias dos Becos de Goiás e estórias mais. São Paulo: 
Global, 1990.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1967.

FREIRE, Paulo. Cultural Action and Conscientization. Harvard Educational 
Review, Cambridge, v. 40, n. 3, p. 452-476, ago. 1970.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   172 01/11/13   12:09



173 

GIROUX, Henry. Teoria crítica e resistência em educação: para além das 
teorias da reprodução. Petrópolis: Vozes, 1986.

GIROUX, Henry. Reading Texts, Literacy, and Textual Authority: Voice and 
and the Politics of Identity. Journal of Education, 172, (1), p. 84-103, 1990.

MARX, K.; ENGELS, F. O manifesto comunista. São Paulo: Paz e Terra, 1998.

MONTAIGNE, Michel de. Da educação das crianças. In: Ensaios I. São Paulo: 
Abril, 1980. p. 77. (Coleção Os Pensadores).

MORAIS, de Regis. Sala de aula: que espaço é esse? Campinas. Editora 
Papirus, 2001.

MORSON, G.S; EMERSON, C. Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics. 
Stanford: Stanford University Press, 1990.

OLIVEIRA, Míria Gomes de. O Carnaval na literatura e na aula de leitura. 
Trabalhos em Linguística Aplicada. Campinas, 44, (1), p. 96-113, 2005.

OLIVEIRA, Míria Gomes de. O professor e a pólis: antigas crenças, velhos 
conceitos, novas conceptualizações. Revista Intercâmbio, São Paulo, v. XV, 
p. 245-259, 2006.

OLIVEIRA, Míria Gomes de. Bakhtin, linguagem e os processos de formação 
do sujeito: implicações para uma sala de aula de leitura de textos shakespe-
areanos. Vertentes (UFSJ), v. 31, p. 102-139, 2008. 

OLIVEIRA, Míria Gomes de. O professor e a pólis: cronotopos educacionais 
e inclusão social na escola. Linguagem em (Dis)curso (Impresso e virtual), 
v. 9, p. 273-302, 2009.

PETITAT, André. Produção da escola/produção da sociedade: análise sócio-
-histórica de alguns momentos decisivos da evolução escolar no Ocidente. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

SAVIANI, D. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 2002.

TEZZA, Cristóvão. A construção das vozes no romance. In: BRAIT, Beth. 
Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campinas: Editora da Unicamp, 
1997.

VARELA, Júlia; ALVAREZ-LURÍA, Fernando. Arqueología de la escuela, La 
Piqueta, Madrid, 1991.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   173 01/11/13   12:09



g r a ç a  P a u l i n O

e l a i n e  M a r i a  d a  c u n h a  M O r a i s

lITERATuRA COMO PRÁTICA 
CulTuRAl NO PROCESSO DE 

AlFABETIzAÇÃO E lETRAMENTO

Os problemas relacionados à alfabetização fazem parte de uma 
dificuldade antiga e persistente em nosso país: a de assegurarmos 
a todos os brasileiros a igualdade de acesso a bens econômicos 
e culturais, neles compreendidos a alfabetização e o domínio da 
língua escrita. Os resultados da Prova ABC (Avaliação Brasileira 
do Final do Ciclo de Alfabetização),1 avaliação inédita da qualidade 
da alfabetização das crianças que concluíram o 3º ano (2ª série), 
revelam que, na média nacional, 56,1% dos alunos aprenderam o 
que era esperado em leitura para este nível do ensino, com gran-
de variação entre as regiões do país e as redes de ensino (pública 
e privada). Os resultados da Prova ABC também ressaltam a 
necessidade de se combater as desigualdades de oferta entre as 
regiões e as redes de ensino, que já se apresentam críticas neste 
final do ciclo de alfabetização. O desempenho médio dos alunos 
que fizeram a prova foi de 185,8 pontos na escala, sendo que 
apenas 56,1% do total das crianças aprenderam o que era espe-
rado para esta etapa do ensino em leitura. Este número varia de 
acordo com a região, tendo as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
apresentado desempenho acima da média nacional (185,8) com, 
respectivamente, 197,9; 193,5 e 196,5; e, abaixo da média nacional, 
as Regiões Norte e Nordeste com, respectivamente, 172,8 e 167,4 
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pontos. Os resultados também variam em relação à rede pública 
ou privada. Enquanto os alunos da rede privada atingiram, na 
média nacional, 216,7 pontos em leitura, os da rede pública fica-
ram em 175,7 pontos.

Os resultados gerais que a escola tem apresentado estão aquém 
daqueles esperados. É preciso admitir que apesar dos investi-
mentos feitos pelo governo na educação brasileira como, por 
exemplo, o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) ou o 
PNBE (Programa Nacional da Biblioteca Escolar), o fracasso na 
alfabetização ainda é uma realidade. É um problema que surge na 
base e se estende até a graduação, atingindo as diferentes áreas e 
níveis educacionais. Se analisarmos algumas produções textuais 
apresentadas por alunos do ensino fundamental e do ensino médio 
veremos as dificuldades que eles apresentam. Mas o problema vai 
além, nos cursos de graduação e pós-graduação podemos encon-
trar monografias, dissertações e teses mal redigidas, com as ideias 
mal elaboradas, manifestando a inadequação da alfabetização em 
todos os níveis educacionais.

O Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF)2 classifica a 
população brasileira de acordo com suas habilidades em leitura/
escrita em quatro níveis:
a) Analfabetismo: corresponde à condição dos que não conse-

guem realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras 
e frases ainda que uma parcela destes consiga ler números 
familiares (números de telefone, preços etc.).

b) Alfabetismo rudimentar: corresponde à capacidade de loca-
lizar uma informação explícita em textos curtos e familiares 
(como um anúncio ou pequena carta), ler e escrever números 
usuais e realizar operações simples, como manusear dinheiro 
para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de 
comprimento usando a fita métrica.

c) Alfabetismo básico: as pessoas classificadas neste nível podem 
ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já leem e 
compreendem textos de média extensão, localizam informações 
mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências, leem 
números na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo 
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uma sequência simples de operações e têm noção de pro-
porcionalidade. Mostram, no entanto, limitações quando as 
operações requeridas envolvem maior número de elementos, 
etapas ou relações.

d) Alfabetismo pleno: classificadas neste nível estão as pessoas 
cujas habilidades não mais impõem restrições para compreen-
der e interpretar elementos usuais da sociedade letrada: leem 
textos mais longos, relacionando suas partes, comparam e in-
terpretam informações, distinguem fato de opinião, realizam 
inferências e sínteses. Quanto à matemática, resolvem proble-
mas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo 
percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar 
tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos.
Na verdade, grande parte da população brasileira que já pas-

sou pelos bancos escolares apresenta desempenho incipiente em 
leitura, interpretação e produção textual. É o que mostram os 
resultados da pesquisa do INAF:

Inaf/ BRASIL - Evolução do Indicador de Alfabetismo
População de 15 a 64 anos (%)

2001- 2002 2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005 2007 2009
Analfabeto 12 13 12 11 9 7
Rudimentar 27 26 26 26 25 20

Básico 34 36 37 38 38 46
Pleno 26 25 25 26 28 27

Para além dos números oficiais ou reais que possamos aces-
sar e deles fazer múltiplas análises, seria impreciso quantificar 
a população que frequentou a escola, mas não saiu dela alfabe-
tizada. Sem desconsiderar a importância dos muitos elementos 
envolvidos no processo de alfabetização, o precário desempenho 
do letramento é, na prática, uma das mais graves manifestações 
dessa problemática, porque oculta uma faceta política, social e 
ideológica de preservação de um modelo excludente que faz com 
que a maior parcela da população brasileira não tenha acesso ao 
capital cultural que circula em nossa sociedade. 
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O sistema de educação se mostra ineficiente na formação do 
leitor com autonomia para pensar e produzir significados dentro 
do seu contexto específico. De acordo com Soares,3 “aprendizagem 
do sistema alfabético não poderia ocorrer dissociada dos usos so-
cioculturais da língua escrita, ou seja, dissociada do letramento”. 
A alfabetização deve desenvolver-se no contexto de uma vivência 
diversificada dos usos e práticas sociais da língua escrita, o que 
significa interagir com materiais autênticos de leitura e de escrita.

A teoria desenvolvida por Bakhtin está intimamente relacio-
nada com o letramento, pois este também pode ser considerado 
como uma atividade discursiva. Soares4 afirma que “o letramento 
é o estado ou a condição de quem interage com diferentes por-
tadores de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e tipos de 
leitura e de escrita, com as diferentes funções que leitura e escrita 
desempenham na nossa vida”. A autora ainda acrescenta que o 
letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura 
e de escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades 
se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Em 
outras palavras, letramento não é pura e simplesmente um con-
junto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais 
ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em 
seu contexto social.5

Soares adverte que “é impossível formular um conceito único 
de letramento adequado a todas as pessoas, em todos os lugares, 
em qualquer tempo, em qualquer contexto cultural ou político”.6 
Segundo ela, há que se considerar o verbo ler como verbo transi-
tivo que pressupõe um objeto gramatical, ou seja, um livro, uma 
carta, um jornal etc. Esses diferentes objetos parecem configurar 
procedimentos diferenciados de leitura. Por exemplo, ler uma 
notícia não será a mesma coisa que ler uma poesia; ler diferentes 
tipos de suporte também exigirá uma leitura diferenciada. 

Ao nos aproximarmos dos estudos sobre a leitura, veremos 
que a literatura é um campo profícuo para o desenvolvimento 
do letramento. De acordo com Bakhtin,7 a produção escrita está 
dentro de um contexto social mais amplo. A literatura seria o 
campo da pluralidade linguística, do dialogismo, no acolhimento 
ao diferente. Ao refletirmos sobre o processo de criação da obra 
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literária, podemos observar a íntima relação entre os atos de es-
crever e de ler. Os sentidos não estão nem no leitor, nem no autor 
isoladamente; a leitura é entendida como um processo de produção 
de sentidos do qual participam autor, texto, leitor e contexto. O 
escritor articula suas ideias a partir dos sentimentos movidos pelo 
mundo e das influências que recebe em seu cotidiano. Ele trans-
forma referenciais da realidade em texto. Por meio dos elementos 
da obra (personagens, tempo, espaço), devidamente traçados, o 
autor dá forma e expressa uma perspectiva cultural – perspectiva 
essa que se origina da sua ideologia, de sua maneira peculiar de 
refletir e ver a realidade.8

O texto literário articulado por um escritor por meio de opera-
ções estruturantes – linguística carregada de significado – se expõe 
ao leitor para a partilha da experiência criadora. O leitor, por sua 
vez, a partir de suas vivências, confronta o texto literário buscando 
dar-lhe significado e aproximar-se dos referenciais do universo 
imaginado pelo autor. O texto possibilita ao autor evocar, instigar 
e apontar concepções que o leitor também recria por meio de um 
processo de atribuição de significados. Assim podemos deduzir 
que a leitura não é um processo passivo. Ela exige a inferência, a 
recriação e a participação ativa do sujeito-leitor.

Pode-se então considerar a leitura como uma atividade dis-
cursiva, na qual não se leva em conta apenas as habilidades de 
decodificação, mas todo o processo de descodificação, que não 
consiste na tarefa de reconhecer um sinal ou a forma utilizada, mas 
em “compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender 
sua significação numa enunciação particular”.9

A leitura literária associa-se a um conjunto de práticas de 
leitura referentes especificamente aos textos literários. Daí faz-
-se necessária a distinção entre “leitura literária” e “leitura de/da 
literatura”. No caso da primeira, supõe-se que os leitores estejam 
mais preparados para darem conta dos aspectos específicos dos 
textos literários. Wolfgang Iser afirma que “o texto literário, além 
de acumular esteticamente muitos outros textos, revela e questiona 
também convenções, normas e valores sociais”.10

O leitor desse tipo de texto tem o papel de participar da arte 
do texto e compreendê-lo como um processo estético de inter-
locução, como um sistema textual destinado à interatividade. 
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É a partir dessas características específicas, tanto da leitura quanto 
do leitor literário, que surge o conceito de letramento literário, 
caracterizado por Paulino da seguinte forma:

Usamos hoje a expressão letramento literário para designar parte do 
letramento como um todo, fato social caracterizado por Magda Soares 
como inserção do sujeito no universo da escrita, através de práticas de 
recepção/produção dos diversos tipos de textos escritos que circulam 
em sociedades letradas como a nossa. Sendo um desses tipos de textos o 
literário, relacionado ao trabalho estético da língua, à proposta de pacto 
ficcional e à recepção não-pragmática, um cidadão literariamente letrado 
seria aquele que cultivasse e assumisse como parte de sua vida a leitura 
desses textos, preservando seu caráter estético, aceitando o pacto proposto 
e resgatando objetivos culturais em sentido mais amplo, e não objetivos 
funcionais ou imediatos para seu ato de ler.11

O letramento literário se encontra entre os vários tipos de 
letramento. No entanto, no contexto escolar, ele assume um grau 
maior de relevância, tendo em vista que a leitura do texto literário 
nos permite romper os limites do tempo e do espaço de nossa 
experiência. Nesse sentido, Cosson12 afirma que “a literatura torna 
o mundo mais compreensível transformando sua materialidade 
em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente 
humanas”.13 Daí, segundo o autor, a importância do letramento 
literário para a escola.

De acordo com Cosson,14 atualmente, na maioria das escolas, 
a literatura não está sendo ensinada para garantir a função es-
sencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza. 
É preciso que a leitura literária seja exercida sem o abandono do 
prazer, mas com o compromisso de conhecimento que todo fazer 
exige. É fundamental que seja organizada segundo os objetivos da 
formação do aluno, ajudando-o a ler melhor, possibilitando-lhe a 
formação do gosto pela leitura e fornecendo-lhe os instrumentos 
necessários para conhecer e articular com habilidade o mundo 
escrito, tendo em vista que,
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socialmente e culturalmente, a pessoa letrada já não é a mesma que 
era quando analfabeta ou iletrada, ela passa a ter uma outra condição 
social e cultural – não se trata propriamente de mudar de nível ou de 
classe social, cultural, mas de mudar seu lugar social, seu modo de viver 
na sociedade, sua inserção na cultura – sua relação com os outros, com 
o contexto, com os bens culturais torna-se diferente.15

Os estudiosos de literatura mantêm a crença de que o discurso 
literário tem a função básica de ajudar o leitor a estabelecer com 
seu inconsciente um diálogo estruturante. Para esses teóricos, a 
literatura 

nada mais é, afinal, do que um longo, um interminável discurso so-
bre a vida, um artifício em que, através das narrativas, os seres humanos 
elaboram suas paixões, suas angústias, seus medos, e se aproximam do 
grande enigma do ser.16

A alfabetização desenvolvida na perspectiva do letramento 
pode ter a literatura como um instrumento eficaz, pois “como 
arte, é a literatura, em suas diferentes formas, que propicia ao 
leitor o acesso à sua interioridade e o estabelecimento de relações 
de seu mundo interior com o exterior”.17 Sob esse enfoque, “a 
aprendizagem da leitura é uma experiência que deve ultrapassar 
o domínio da decodificação sígnica, para transformar-se em meio 
de autoconhecimento e apreensão do real”.18

A literatura, por ser uma arte, também é um objeto cultural. 
Geralmente as pessoas afirmam que quando não se lê não se tem 
cultura. Esta concepção impede uma compreensão adequada da 
leitura como prática cultural. Em vista disso, podemos tentar escla-
recer o conceito de prática cultural. E como a cultura se manifesta 
nas ações, nas condutas das pessoas. 

Vivemos mergulhados na/numa cultura o tempo inteiro, pois 
estamos sempre desenvolvendo atividades como ler, escrever, can-
tar, dançar, ir ao cinema, ao teatro, ouvir música, ver tevê, navegar 
na internet buscando “artes”, assistir a shows etc. No sentido mais 
amplo, ler e escrever qualquer texto, literário ou não, de qualquer 
modo é uma prática cultural, tendo em vista que a cultura pode 
se manifestar de diferentes formas, em diferentes lugares e por 
diferentes povos. A literatura pode ser vista como um fenômeno 
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cultural e histórico, pois está sempre passível de receber diferentes 
definições em diferentes épocas e por diferentes grupos sociais. A 
literatura não é algo particular e determinado, mas sim um bem 
comum de todos.

Contudo, no sentido mais restrito, há a necessidade de se veri-
ficar se o domínio discursivo de um determinado texto é literário 
para se considerar a sua leitura como prática cultural. E para os que 
defendem o valor e a relevância do que está sendo lido ou escrito 
em relação ao que antes já foi lido ou escrito, há necessidade do 
estabelecimento de critérios para que seja uma prática cultural 
válida. Estes critérios de valor são estabelecidos a partir de outros 
textos já considerados válidos pela historiografia, a partir das 
opiniões de especialistas que conhecem a história da leitura, da 
literatura, da filosofia e da crítica, por meio da comparação entre 
textos de diversos domínios discursivos e da análise das reações 
de leitores que representem grupos culturalmente majoritários. 
Como afirma Márcia Abreu:

A avaliação que se faz de uma obra depende de um conjunto de 
critérios e não unicamente da percepção da excelência do texto. Ler um 
livro não é apenas decifrar letra após letra, palavra após palavra. Ler um 
livro é cotejá-lo com nossas convicções sobre tendências literárias, sobre 
paradigmas estéticos e sobre valores culturais. É sentir o peso da posição 
do autor no campo literário (sua filiação intelectual, sua condição social e 
étnica, suas relações políticas etc.). É contrastá-lo com nossas ideias sobre 
ética, política e moral. É verificar o quanto ele se aproxima da imagem 
que fazemos do que seja literatura.19

A linguagem literária caracteriza-se pela possibilidade de leitura 
do mundo real de diferentes formas. É uma linguagem que vai se 
distanciando da objetividade e da explicação única e propondo 
verdades que são construídas na interlocução entre autor, texto e 
leitor e por isso está sempre em aberto. As significações que ela 
pode suscitar a partir dos personagens, tempos ou eventos fictí-
cios dizem respeito à busca de compreensão da própria condição 
humana, seus medos, suas paixões, suas eternas dúvidas.

As formas de entendimento do ato de ler, como sendo o de 
construir sentidos, podem determinar a metodologia e as abor-
dagens sobre questões de leitura. Portanto, para formar um leitor 
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literário competente e autônomo, capaz de compreender e inter-
pretar aquilo que lê, construir significados e transformá-los em 
outras palavras, exige-se do professor uma intervenção adequada, 
contínua e explícita durante toda a vida escolar do aluno. E essa 
intervenção precisa ocorrer de forma consistente e sistemática.

A escolarização da leitura, que impõe aos alunos certas regras, 
como a obrigatoriedade de prazo, com data marcada para término 
da leitura ou a avaliação do que foi lido, não faz do livro uma fonte 
de interesse. A indicação de um livro de literatura por mês, pelo 
professor, não deixa de ser uma prática interessante, pois permite 
a todos a leitura e a discussão sobre uma obra e a troca de ideias 
sobre ela. Entretanto, é a prática indiscriminada dessa proposta 
pedagógica que, por vezes, acaba atrapalhando o respeito pela livre 
escolha e o gosto pela leitura. 

Lajolo defende que a prática da leitura precisa acontecer num 
espaço de maior liberdade possível. A autora ainda lembra que

A leitura só se torna livre quando se respeita, ao menos em momentos 
iniciais do aprendizado, o prazer ou a aversão de cada leitor em relação a 
cada livro. Ou seja, quando não se obriga toda uma classe à leitura de um 
mesmo livro, com a justificativa de que tal livro é apropriado para a faixa 
etária daqueles alunos, ou que se trata de um tema que interessa àquele 
tipo de criança: a relação entre livros e faixas etárias, entre faixas etárias, 
interesses e habilidades de leitura é bem mais relativa do que fazem crer 
pedagogias e marketing.20

Para fortalecer a democratização das práticas de leitura os edu-
cadores podem ensinar aos alunos critérios de escolha, construir 
pontes metafóricas entre fato e ficção, não controlar suas leituras 
por meio de provas, não tratar a literatura de forma isolada, pois 
ela tem caráter interdiscursivo.

O uso da literatura como parte integrante do processo de alfabe-
tização é muito importante, e tal importância e uso são crescentes 
na educação formal brasileira. Isso porque a educação contem-
porânea prevê que, unindo-se literatura e alfabetização, o aluno 
entraria em contato com o mundo letrado não só ampliando seu 
vocabulário e proporcionando maior conhecimento da formação 
de textos, mas também exercitando o poder de sua imaginação. 
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A ampliação do conceito de alfabetização sugere uma abor-
dagem diferenciada para tratar a questão. A diferença que se 
apresenta, nos dias atuais, em nosso país, é o fato de atentarmos 
para os níveis considerados precários de letramento, pressupon-
do que a questão do acesso à escola já está sendo solucionada, 
mas com poucas garantias de aprendizagem efetiva. A literatura 
pode contribuir para efetivar um processo de alfabetização com 
letramento no sentido amplo da formação humana, favorecendo 
a educação de um sujeito capaz de expressar-se com autonomia 
por meio da linguagem oral e/ou escrita, assumindo a autoria do 
seu discurso. Ou seja, um sujeito que possa pensar e interferir em 
sua realidade social.

A literatura, assim como outras artes, pode ter funções impor-
tantes na sociedade. Ela pode construir mundos alternativos, per-
mitir o envolvimento estético com as linguagens, propor posições 
críticas diante do mundo estabelecido, assumir diferentes vozes 
sociais, evidenciando a heterogeneidade contrária a padronizações, 
ligar-se a outros discursos, questionando fronteiras entre lingua-
gens e criar outras formas de circulação de textos.

NOTAS

1 A prova ABC, uma parceria do Todos Pela Educação com o Instituto Paulo 
Montenegro /IBOPE, a Fundação Cesgranrio e o Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foi aplicada no primeiro 
semestre de 2011 a cerca de 6 mil alunos de escolas municipais, estaduais e 
particulares de todas as capitais do país.

2 INAF – Indicador de Alfabetismo Funcional. Analfabetismo funcional – con-
ceito aceito pela Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO) 
para descrever pessoas cujo grau de alfabetização é insuficiente para que 
exerçam funções básicas nas sociedades modernas.

3 SOARES, 2010, p. 15.
4 SOARES, 2005, p. 44.
5 SOARES, 2005, p. 72.
6 SOARES, 2005, p. 78.
7 BAKHTIN, 2006.
8 SILVA, 1991a, p. 22.
9 BAKHTIN, 2006, p. 96.
10 ISER apud PAULINO, 2005, p. 60.
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11 PAULINO, 2001, p. 117.
12 COSSON, 2006.
13 COSSON, 2006 p. 17.
14 COSSON, 2006.
15 SOARES, 2005, p. 37.
16 COLASANTI, 2004, p. 188.
17 SARAIVA et al., 2001, p. 13.
18 SARAIVA et al., 2001, p. 13.
19 ABREU, 2006, p. 98, 99.
20 LAJOLO, 1993, p. 108.
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l u c i a n O  c a M P O s  s i lVa

OS PROFESSORES E A PREVENÇÃO 
DA INDISCIPlINA EM SAlA DE AulA

INTRODuÇÃO

Há algum tempo, os episódios de indisciplina deixaram de ser 
eventos raros e sem maiores repercussões para o quotidiano das 
escolas, para se tornarem um dos maiores obstáculos ao trabalho 
educativo desenvolvido por nossas instituições de ensino. 

Embora possam ser considerados triviais, sobretudo se com-
parados aos casos mais graves de violência escolar que têm sido 
amplamente divulgados pela mídia nos últimos anos, os compor-
tamentos de indisciplina podem, dependendo da frequência com 
que ocorrem em uma sala de aula, perturbar significativamente 
a relação pedagógica, afetando as aprendizagens e a socialização 
dos estudantes.1 Dados do relatório nacional do “Programa Inter-
nacional de Avaliação de Estudantes”,2 por exemplo, demonstram 
que o clima disciplinar de uma escola constitui um dos fatores que 
mais influenciam o desempenho acadêmico dos estudantes. Como 
se não bastasse, esse estudo demonstra que, se, de modo geral, 
todos os alunos perdem com o clima disciplinar degradado de 
uma escola, são especialmente aqueles com nível socioeconômico 
e cultural desfavorecido que mais fortemente têm seus resultados 
escolares prejudicados.

Tais constatações indicam que um bom clima disciplinar, 
pautado pelo respeito à autoridade do professor e às regras de 
convivência e trabalho, constitui uma condição fundamental para 
se garantir às crianças e aos jovens uma educação de qualidade, 
que lhes propicie o aprendizado dos conhecimentos, valores e 
atitudes indispensáveis ao exercício da cidadania. 
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Todavia, as questões relacionadas ao trabalho disciplinar de-
senvolvido pelos professores em sala de aula têm sido bastante 
negligenciadas nas ações de formação inicial e continuada dos 
docentes brasileiros, os quais frequentemente se queixam da falta 
de conhecimentos e competências profissionais relacionadas a esse 
importante aspecto de suas profissões. 

Sem poder e nem pretender esgotar a discussão sobre esse tema, 
procuro neste texto oferecer uma contribuição bastante específica 
para a ampliação de seu debate, ao analisar algumas práticas docen-
tes frequentemente apontadas pelas pesquisas educacionais como 
sendo favorecedoras ou inibidoras de um bom clima disciplinar em 
sala de aula. Dados os limites e objetivos deste texto, não será meu 
intuito efetuar um levantamento pormenorizado desses estudos, 
mas apenas apresentar alguns de seus resultados mais expressivos. 
Para o aprofundamento das questões aqui apresentadas, além dos 
meus próprios trabalhos,3 sugiro a leitura de autores como Estrela4 
e Amado5. Não pretendo, ainda, oferecer receitas “prontas” “má-
gicas” ou “infalíveis” aos professores. O fenômeno da indisciplina 
é demasiadamente complexo, com causas muitíssimo variadas, o 
que faz com que cada situação possa exigir um tipo de intervenção 
específica, seja ao nível da sociedade, das famílias, das instituições 
escolares ou das salas de aula. Contudo, os resultados contundentes 
alcançados por essas investigações indicam que é possível, ao me-
nos, apresentar algumas pistas aos professores, indicando-lhes as 
práticas docentes mais comumente associadas a um melhor clima 
disciplinar em sala de aula. 

A DISCIPlINA ESCOlAR COMO 
FIM E MEIO EDuCATIVO

Antes de proceder a apresentação e análise das práticas docen-
tes associadas à melhoria da qualidade da disciplina em sala de 
aula, faz-se necessário analisar o papel ocupado pelas regras de 
disciplina no ambiente escolar. 

Nas últimas décadas, a disciplina escolar tem sido fortemente 
criticada no meio educacional brasileiro. Um fator que tem contri-
buído para isso é a crença bastante difundida de que qualquer tipo 
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de ação disciplinar nas escolas estaria, necessariamente, associada 
a uma visão tradicional, conservadora e autoritária do ensino. Daí 
a enorme desconfiança de pesquisadores e educadores em relação 
aos conceitos de disciplina e indisciplina, que parecerem não poder 
mais compor o vocabulário pedagógico contemporâneo.6

Seriam de fato as práticas disciplinares uma exclusividade das 
chamadas pedagogias conservadoras, tradicionais ou autoritárias?

Para responder a essa questão, começarei analisando o próprio 
conceito de disciplina. De origem latina, a palavra disciplina possui 
a mesma raiz que a palavra “discípulo” e, ao longo dos tempos, vem 
sendo marcada por uma enorme polissemia. Essa afirmação pode 
ser constatada quando se recorre aos dicionários onde geralmente 
aparecem vários significados para a palavra disciplina: “regime 
de ordem imposta ou livremente aceita”, “ordem que convém ao 
funcionamento regular de uma instituição”, “relação de subordi-
nação do aluno ao mestre”, “observância de preceitos ou normas”, 
“instrumento de tortura”, “submissão a um regulamento” ou “um 
ramo do conhecimento”.7 Em seu sentido mais corrente, no entanto, 
a palavra “disciplina” tende a designar um conjunto de regras e de 
ações que visam regular o convívio e o cumprimento das atividades 
pelos sujeitos numa dada instituição. Por isso é possível se falar 
em uma disciplina sindical, militar, esportiva ou escolar. 

Para exemplificar, pensemos em um clube de futebol. Nele 
é possível identificar a existência de um conjunto de regras que 
buscam estabelecer os horários dos treinos, a alimentação dos 
jogadores, suas vestimentas e o tipo de relação que eles deverão 
manter com os seus colegas e com a comissão técnica. O não 
cumprimento dessas regras implica, obviamente, a aplicação de 
sanções que vão desde a simples advertência até a suspensão dos 
jogos ou o desligamento do clube. Por isso, atualmente, é tão co-
mum que as pessoas falem sobre a importância do esporte como 
forma de se ensinar os hábitos de disciplina às crianças e aos jovens. 
Curiosamente, esses mesmos hábitos costumam ser desvalorizados 
ou bastante criticados quando nos referimos às escolas, onde eles 
frequentemente são associados ao autoritarismo e ao conservado-
rismo, inclusive pelos próprios professores. 
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Entretanto, do mesmo modo que um clube de futebol necessita 
ter algum tipo de controle sobre a conduta de seus atletas, também 
uma escola deve dispor de regras que disciplinem as formas de 
convívio e de trabalho dos estudantes dentro de seu ambiente. 

Uma vez que a escola é uma instituição que reúne um número 
grande de crianças ou jovens em um mesmo ambiente, como seria 
possível viver dentro dela sem regras que buscassem garantir uma 
boa convivência? Ademais, como é sabido, na escola é preciso 
que as crianças e jovens se dediquem a uma série de atividades de 
ensino previamente elaboradas por seus professores. Do correto 
cumprimento dessas atividades dependerá, em grande parte, o su-
cesso das aprendizagens dos alunos. Daí a necessidade de algumas 
regras e ações que impeçam que os atrasos, as conversas, os deslo-
camentos, o barulho e as brincadeiras dos estudantes prejudiquem 
a adequada realização das atividades escolares. As regras cumprem, 
portanto, uma função de “meio educativo”, ao permitirem que o 
trabalho pedagógico possa ser devidamente realizado. 

Desse fato, conclui-se que ao professor não é conferido apenas 
o direito de educar, mas também a autoridade de decidir sobre os 
meios mais adequados para que esse trabalho educativo se realize, 
o que pressupõe algum nível de controle sobre as condutas dos 
estudantes, inclusive por meio da aplicação de sanções socialmen-
te aceitas. Como sugere Arizmendiarreta,8 a relação pedagógica 
comporta sempre dois tipos de autoridade: uma “autoridade que 
sabe” e uma “autoridade que ordena”. Se a “autoridade que sabe” 
pressupõe o reconhecimento pelos alunos de uma superioridade 
intelectual do professor num campo de saber determinado, o que 
faz com que ele mereça respeito e confiança; a “autoridade que 
ordena” pressupõe o reconhecimento de que o professor poderá 
exigir dos alunos que eles realizem as tarefas escolares, que obede-
çam às regras que lhes são impostas em função dessas atividades e 
que lhes punam quando da violação dessas regras. Assim, vigiar, 
emitir ordens, estabelecer limites e, até mesmo, punir, embora 
possam parecer atualmente ações demasiadamente autoritárias, 
constituem tarefas intrínsecas ao trabalho desenvolvido por todo 
educador. 
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Isso não significa que essas ações tenham que ser realizadas de 
uma forma austera e autoritária, tal como preconizado nas cha-
madas pedagogias tradicionais. Como mostram as experiências 
de vários professores e escolas, a disciplina pode assumir formas 
extremamente progressistas e democráticas ao se fundamentar em 
princípios como a justiça, a dignidade humana, a autonomia e a 
liberdade. Nesse sentido, acredito que é um equívoco associar a 
ideia de disciplina ao autoritarismo ou ao conservadorismo, como 
se as regras escolares excluíssem necessariamente os direitos e a 
liberdade dos estudantes. Ao contrário, como indicam inúme-
ras pesquisas, o direito de aprender está intimamente ligado à 
possibilidade de regulamentação da conduta dos educandos no 
ambiente escolar e à certeza de que suas aprendizagens não serão 
prejudicadas pela ocorrência frequente de atos de indisciplina 
durante as aulas.9

Porém, a disciplina escolar não constitui apenas um meio 
educativo, ou seja, uma forma de se garantir o clima de ordem 
e tranquilidade necessários ao desenvolvimento das atividades 
pedagógicas e, consequentemente, o aprendizado dos estudantes. 
Diferentemente do que ocorre em outras instituições, na escola, as 
regras de disciplina cumprem ainda a função de “fim educativo”, 
uma vez que socializar as crianças e jovens, preparando-os para 
viver em um mundo social pautado por regras, constitui uma fi-
nalidade fundamental de qualquer sistema de ensino. Isso significa 
dizer que às escolas e aos professores não basta que os alunos se 
comportem bem em sala de aula, seja por apatia ou por medo das 
punições, mas que internalizem o respeito às regras como parte 
integrante de suas condutas nos diferentes espaços sociais em que 
convivem. É necessário, ainda, que os alunos consigam adotar uma 
postura crítica frente a essas regras, sabendo questioná-las sempre 
que se mostrarem arbitrárias, inadequadas, ou antidemocráticas. 
Isso significa que, por meio do trabalho com as regras, os pro-
fessores não somente buscam garantir as condições de trabalho 
numa sala de aula, mas oferecem aos estudantes a possibilidade 
de interiorizarem certos valores e atitudes indispensáveis ao 
exercício da cidadania, tais como o cumprimento das obrigações, 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   190 01/11/13   12:09



191 

o senso de responsabilidade, o gosto pelo trabalho, o zelo pelo 
patrimônio público, o respeito às pessoas, às autoridades, às leis 
e às diferenças culturais. 

A PRÁTICA EDuCATIVA DOS PROFESSORES 
E A EFICÁCIA DISCIPlINAR 

Embora a ocorrência de episódios de indisciplina seja algo 
bastante comum em qualquer sala de aula, observações realiza-
das em diferentes ambientes escolares indicam que o fenômeno 
não atinge da mesma forma e com a mesma intensidade todos 
os professores. Isso significa dizer que, em que pese o fato de as 
condutas dos estudantes serem fortemente afetadas por diversos 
fatores escolares e extraescolares, é possível afirmar que existem 
professores mais e menos eficazes do ponto de vista disciplinar.10

Diante dessa constatação, tem sido possível aos pesquisadores, 
por meio de observações sistemáticas das interações em sala de 
aula, identificar um conjunto de características pedagógicas, dis-
ciplinares e relacionais dos docentes comumente associadas a um 
melhor ou pior clima disciplinar em sala de aula. É importante 
ressaltar que essa busca pelo estabelecimento de relações entre 
as características dos docentes e o fenômeno da indisciplina não 
é algo recente. Desde os trabalhos clássicos desenvolvidos por 
Kounin na década de 1970, pesquisadores filiados às mais diversas 
linhas de investigação – do classroom management ao interacionis-
mo simbólico –, têm evidenciado a impossibilidade de se analisar 
o fenômeno da indisciplina, independente do modo como os 
professores desenvolvem suas atividades educativas.

São essas diferentes formas de exercício da prática educativa em 
sala de aula e o modo como elas impactam a conduta disciplinar 
dos estudantes que passarei a abordar. Dados os limites deste texto, 
serão enfatizadas aqui apenas as práticas docentes mais comumente 
associadas à melhoria do clima disciplinar em sala de aula, não sen-
do diretamente abordadas as práticas docentes que, inversamente, 
se associariam a uma piora significativa do clima disciplinar. Para 
facilitar a análise, as práticas dos docentes foram agrupadas em 
três itens: a) o trabalho normativo dos professores, b) o trabalho 
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pedagógico dos professores e c) a relação dos professores com os 
estudantes. Como procurarei demonstrar, o que torna a ação disci-
plinar de alguns professores mais eficaz é, especialmente, o modo 
como eles desenvolvem um conjunto coerente de ações em sala de 
aula, capazes de prevenir os atos de indisciplina ou de atuar sobre 
eles quando ainda não alcançaram uma proporção ou gravidade 
que possam inviabilizar a realização das atividades pedagógicas. 
Isso significa dizer que são especialmente as ações preventivas, 
mais do que as ações meramente corretivas ou punitivas, que ex-
plicariam a maior eficácia disciplinar desses professores. 

O TRABAlhO NORMATIVO DOS PROFESSORES 
E A PREVENÇÃO DA INDISCIPlINA

Uma primeira característica que diferencia os professores efi-
cazes em termos disciplinares de seus colegas docentes é a forma 
consistente como eles integram as regras ao trabalho educativo 
que desenvolvem em suas salas de aula. 

Conforme tem sido amplamente divulgado pela literatura espe-
cializada, esses professores não costumam esperar que as crianças 
ou adolescentes, ao chegarem à escola, já tenham interiorizado no 
seio de suas famílias ou em outros espaços sociais uma autodisci-
plina que possa lhes dispensar de qualquer tipo de controle sobre 
as suas condutas. Por isso, tomam para si a tarefa de comunicar, de 
uma forma clara, firme e permanente, as regras que julgam neces-
sárias ao adequado desenvolvimento das atividades pedagógicas 
em sala de aula. Para esses docentes, assim como o aprendizado 
dos conteúdos cognitivos não ocorre a priori ou num passe de 
mágica, também o aprendizado das regras escolares demandaria 
um longo, planejado, coerente e persistente trabalho normativo, 
que deve ser iniciado desde os primeiros contatos mantidos com 
os alunos. Mas de que forma esse trabalho é desenvolvido?

Em primeiro lugar, esses professores costumam estabelecer 
claramente para os alunos as regras que fazem parte da organização 
da vida em sala de aula, não deixando margens a quaisquer confu-
sões ou ambiguidades que possam dificultar a identificação, pelos 
estudantes, dos comportamentos que eles valorizam ou condenam. 
Embora essa comunicação implique algum tipo de verbalização 
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ou discussão aberta das regras, é quase sempre de maneira tácita 
que elas costumam ser definidas pelos docentes. Assim, é espe-
cialmente nos momentos em que os professores reagem aos atos 
de indisciplina dos alunos que eles lhes comunicam as atitudes e 
comportamentos que consideram adequados ou inadequados ao 
ambiente escolar. Como evidenciam as pesquisas, é, sobretudo, 
por meio de um trabalho disciplinar consistente que os profes-
sores mais eficazes do ponto de vista disciplinar comunicam as 
regras aos alunos. Para isso, mantêm-se sempre firmes em suas 
exigências, não ignorando demasiadamente os atos de indisciplina 
dos estudantes, cumprindo sempre com as ameaças ou acordos 
estabelecidos em sala de aula e aplicando sem titubear as sanções 
previstas para cada tipo de desvio.

Essa consistência normativa demonstrada por esses professores 
só se torna possível na medida em que eles permanecem atentos à 
realização das atividades pelos alunos, supervisionando de perto 
as suas condutas e demonstrando a eles que sabem o que se passa 
em sala de aula. Isso ocorreria mesmo naqueles momentos em que, 
por exemplo, os docentes estão de costas, corrigem uma atividade 
no quadro ou, ainda, nos casos em que os alunos praticam os seus 
atos de indisciplina em silêncio ou às escondidas.11 Tais práticas 
permitem que esses professores atuem preventivamente sobre o 
fenômeno da indisciplina, diminuindo assim a sua incidência em 
sala de aula. Além disso, elas possibilitam que os docentes possam 
atuar sobre os comportamentos de indisciplina quando eles ainda 
não assumiram uma maior gravidade ou proporção, sendo possível 
fazê-los cessar com uma maior facilidade. Para isso, na maioria 
das vezes, basta um olhar, um gesto ou uma palavra pronunciada 
de modo firme para que os alunos percebam que o professor não 
tolera determinado comportamento e que, portanto, ele deve ser 
interrompido. Dessa forma, à medida que os adolescentes vão 
assimilando as expectativas que os professores têm em relação às 
suas condutas e podem prever as consequências dos seus atos de 
indisciplina, procuram se “autodisciplinarem”, evitando situações 
que possam ser por eles condenadas.

O modo como esses professores intervêm face aos episódios de 
indisciplina ocorridos em sala de aula constitui, aliás, um segundo 
aspecto importante para se explicar a maior eficácia de suas ações 
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disciplinares. Embora grande parte dos pesquisadores afirme que 
a maior eficácia disciplinar detectada em alguns docentes se deve 
especialmente aos procedimentos preventivos por eles emprega-
dos, colocando em segundo plano os procedimentos de caráter 
corretivos e/ou punitivos, não restam dúvidas de que existiriam 
formas mais e menos eficazes de se intervir sobre as condutas de 
indisciplina dos estudantes no momento em que elas ocorrem.12 
Além disso, uma intervenção disciplinar mais eficaz tornar-se-ia, 
por si mesma, um fator importante de prevenção de novos atos 
de indisciplina. Mas como se dariam as intervenções disciplinares 
realizadas por esses professores? 

Em geral, as pesquisas mostram que esses docentes, ao 
contrário de seus colegas menos eficazes do ponto de vista dis-
ciplinar, costumam realizar intervenções disciplinares breves, 
firmes e impessoais. Essa brevidade e firmeza das intervenções 
disciplinares significa que elas raramente são acompanhadas de 
grande carga emocional, sermões ou queixas, o que permite que 
os atos desviantes possam ser interrompidos imediatamente, não 
ganhando muita visibilidade, não induzindo ou permitindo as 
réplicas por parte dos estudantes e fazendo com que as atividades 
pedagógicas possam ser imediatamente retomadas. Já a impesso-
alidade, significa que durante qualquer tipo de admoestação ou 
sanção, esses professores se limitam a condenar os atos praticados 
pelos estudantes, explicando-lhes as suas consequências para o 
desenvolvimento da aula, não sendo efetuado qualquer tipo de 
apreciação acerca das suas qualidades pessoais, morais ou intelec-
tuais.13 Essa impessoalidade, aliada a um tratamento igualitário 
dos alunos no que tange à aplicação das regras, teria como efeito 
a produção de uma forte crença na eficácia e legitimidade da 
atuação disciplinar desses professores, que construiriam junto 
aos discentes a imagem de uma autoridade forte que deve sempre 
ser respeitada. Paradoxalmente, mesmo que os alunos descrevam 
esses docentes como “exigentes”, “rígidos” e “disciplinadores,” na 
prática, em função dos baixos índices de indisciplina encontrados 
durante as suas aulas, esses professores acabariam realizando 
pouquíssimas intervenções disciplinares. Isso demonstra que, 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   194 01/11/13   12:09



195 

na verdade, a eficácia das correções e/ou punições não residiria 
na frequência ou na severidade com que elas são aplicadas, mas 
no sentimento indubitável por parte dos alunos de que esses pro-
fessores jamais se eximiriam em empregá-las frente a um desvio.

Por fim, um elemento importante que tem sido salientado 
por diferentes investigações é o fato de que todas essas práticas 
normativas dos professores só tenderiam a produzir uma eficácia 
disciplinar quando adotadas pelos docentes já em seus primeiros 
contatos com os estudantes. Segundo esses estudos, isso ocorreria 
porque é especialmente nessa fase que os alunos costumam obser-
var, testar e tirar conclusões acerca do estatuto de autoridade de 
seus professores.14 Como lembra Amado,15 a importância desses 
primeiros contatos provém principalmente do fato de que neles 
emergiriam padrões de comportamento e de interação que seriam 
mais ou menos estabelecidos para o futuro. Assim, muito do que 
será o clima disciplinar de uma turma ao longo de todo um ano 
letivo, liga-se diretamente às conclusões tiradas pelos estudantes 
acerca do “estatuto de autoridade” de seus professores, já nos 
primeiros dias de aula. Se o professor deixa transparecer a ima-
gem de “permissivo”, “lerdo” ou “sem moral”, os alunos poderão 
assimilar a ideia de que ele seja incapaz de exercer qualquer tipo 
de autoridade sobre eles, o que os leva a não se importarem de 
cometer atos de indisciplina durante as suas aulas. Ao contrário, 
uma imagem inicial positiva acerca da autoridade docente tenderia 
a fazer com que os estudantes se comportem melhor durante as 
aulas. Em função disso, autores como Hargreaves16 sugerem que 
os professores deveriam se mostrar mais firmes e exigentes nos 
primeiros contatos com os alunos, ao invés de tentarem seduzi-
-los mostrando-se demasiadamente “bonzinhos”, negociadores 
ou tolerantes. 

o TRABALHo PeDAGÓGICo DoS PRoFeSSoReS 
e A PReVenção DA InDISCIPLInA

O trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores em sala 
de aula constitui certamente um elemento que interfere na quali-
dade do clima disciplinar de qualquer sala de aula. 
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Assim, da mesma forma que o cumprimento das regras escola-
res permite o adequado desenvolvimento das atividades pedagógi-
cas, inversamente, um maior envolvimento dos discentes com as 
atividades de ensino-aprendizagem diminui significativamente as 
“oportunidades” de ocorrência de comportamentos de indisciplina. 
Não por acaso, o envolvimento dos estudantes com as tarefas esco-
lares tem sido uma das variáveis mais estudadas nas investigações 
sobre a sala de aula e, particularmente, nos estudos sobre a eficácia 
pedagógica. Bressoux,17 por exemplo, numa extensa revisão dos 
estudos sobre o “efeito escola” e o “efeito professor”, salienta que 
as investigações têm identificado que o tempo de engajamento 
dos alunos nas tarefas escolares varia significativamente entre 
os docentes, sendo que um maior engajamento está diretamente 
associado ao aumento nas aquisições dos estudantes. Numa outra 
importante revisão da literatura, Doyle18 conclui que os professores 
eficazes tenderiam a criar a ordem necessária ao trabalho pedagó-
gico fazendo com que os alunos participassem mais intensamente 
das atividades de ensino-aprendizagem. 

A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: quais práticas 
pedagógicas permitiriam aos professores manter os estudantes 
mais conectados às tarefas escolares?

De um modo geral, tem sido bastante defendida no meio 
educacional a necessidade de os professores desenvolverem um 
ensino mais dinâmico, criativo, divertido, que consiga prender 
mais a atenção dos estudantes. Para muitos, a escola atual seria um 
lugar demasiadamente tradicional, pouco atraente e pouquíssimo 
adaptado aos anseios e às características culturais da infância e da 
juventude atual. Talvez por isso alguns estudos têm enfatizado, 
por exemplo, que existiria certa predileção dos estudantes por 
professores com os quais eles poderiam rir e estudar ao mesmo 
tempo. Contudo, segundo Hargreaves,19 é preciso lembrar que 
embora um ensino mais “divertido” seja frequentemente apontado 
como um fator de eficácia pedagógica e disciplinar, o argumento 
de que as lições interessantes eliminariam por si só o problema 
da indisciplina tende, muitas vezes, a ignorar a ampla variedade 
de características que constituiriam a figura do “bom professor”, 
algumas delas apresentadas no item anterior. Dessa forma, sem 
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poder negar a importância e necessidade de um ensino mais di-
nâmico, interessante e lúdico nos dias atuais, é preciso reconhecer 
que uma série de outras características das práticas pedagógicas 
dos docentes também seriam capazes de envolver mais os alunos 
com as atividades escolares, contribuindo para uma maior eficácia 
pedagógica e disciplinar dos docentes.20 A seguir passarei a analisar 
algumas dessas características.

De um modo geral, uma primeira característica da prática 
pedagógica dos docentes que tem sido frequentemente associada 
aos professores eficazes do ponto de vista disciplinar é o modo 
como eles conduzem as atividades de ensino-aprendizagem em 
sala de aula. 

Em primeiro lugar esses docentes desenvolveriam um tipo de 
ensino mais dirigido, no qual o professor guiaria mais diretamente 
os alunos em suas aquisições, demonstrando-lhes exatamente as 
atividades que devem ser realizadas e apresentando-lhes a matéria 
passo a passo, de modo a evitar demasiados sobressaltos entre os 
conteúdos ou atividades. Esse tipo de ensino tem sido, aliás, fre-
quentemente apontado pela literatura especializada como sendo 
um dos fatores de eficácia da ação pedagógica dos docentes.21 Em 
tese de doutorado na qual investiguei o fenômeno da indisciplina 
entre alunos do ensino fundamental, constatei que, dentre outras 
coisas, esse tipo de ensino possibilitaria que os alunos conseguis-
sem acompanhar passo a passo as atividades que estão sendo 
desenvolvidas pelos professores, mantendo-se ainda mais atentos 
à aula. 

Ainda em relação às características do ensino ministrado por 
esses professores, outra característica que tem sido frequentemente 
apontada pelas pesquisas é a clareza com que esses professores 
exporiam os conteúdos das matérias aos alunos.22 Essa caracte-
rística tem sido detectada especialmente a partir do depoimento 
dos estudantes que declaram que esses professores “saberiam dar 
aula” e que, em função disso, poderiam ser considerados “bons 
professores”. Soma-se à clareza na explicação da matéria, a grande 
disposição manifestada por esses professores em atender os alu-
nos individualmente ou em explicar-lhes a matéria quantas vezes 
forem necessárias.
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Se as características do ensino ministrado pelos professores 
favorecem o envolvimento dos estudantes com as atividades de 
ensino-aprendizagem e, consequentemente, ajudam a prevenir a 
indisciplina, o mesmo pode ser dito em relação ao modo como eles 
gerenciam e supervisionam essas atividades. Os estudos mostram 
que os docentes eficazes costumam ficar sempre atentos à reali-
zação das atividades pelos alunos do início ao fim das aulas. Du-
rante as aulas expositivas, por exemplo, buscam manter os alunos 
“conectados”, fazendo-lhes perguntas, solicitando que resolvam os 
exercícios no quadro ou intervindo imediatamente sobre qualquer 
comportamento que possa retirar a atenção do grupo. Durante a 
realização de atividades individuais ou em grupo, circulam pelas 
carteiras auxiliando os alunos em suas dificuldades, mantendo 
contato visual permanente com os estudantes e “testemunhan-
do”, com muita facilidade, as suas condutas, os seus avanços e 
retrocessos na aprendizagem.23 Dispensam, ainda, uma atenção 
bastante especial a alguns “períodos sensíveis” da aula, em que o 
controle disciplinar é sempre mais difícil de ser efetivado, embora 
se revele fundamental para o prosseguimento das atividades ou 
para que sua execução se mantenha ordenada.24 Em minha tese 
de doutorado,25 por exemplo, analiso as aulas de duas professoras 
bastante eficazes do ponto de vista disciplinar que tinham a prática 
de dispensar uma atenção bastante especial ao início das aulas, 
período em que, diante dos demais professores, os alunos tinham 
o hábito de protagonizar diversos comportamentos de indisciplina. 
Parecendo saber disso, essas professoras desenvolviam uma espé-
cie de “ritual de entrada” em que – paradas à porta – recebiam os 
alunos em sala de aula, lançando um olhar firme sobre cada um 
deles e solicitando-lhes que se organizassem rapidamente para o 
início das atividades. Além disso, as docentes procuravam iniciar 
a aula imediatamente, instruindo os alunos sobre as atividades que 
deveriam realizar (muitas vezes anunciando claramente os seus 
objetivos), o que fazia diminuir bastante as chances de que eles se 
dispersassem ou que não conseguissem realizá-las adequadamente.
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A ReLAção CoM oS eSTUDAnTeS e 
A PReVenção DA InDISCIPLInA

Conforme indicam as investigações, o modo como os profes-
sores se relacionam com os estudantes também tende a impactar 
o nível de indisciplina em sala de aula. Nesse sentido, pelo menos 
três características ou práticas docentes têm sido frequentemente 
associadas a uma maior eficácia disciplinar: a) uma relação de 
responsabilização dos estudantes, b) uma relação “calorosa” com 
os estudantes e c) a manutenção de expectativas positivas em 
relação aos estudantes.

Quanto à primeira característica ou prática, os estudos de-
monstram que os professores eficazes do ponto de vista disciplinar 
costumam marcar as suas relações com os alunos por uma atitude 
de forte responsabilização em relação às suas condutas e/ou apren-
dizagens. Nesse sentido, esses professores se mostram muito inte-
ressados na aprendizagem dos alunos, procurando implicá-los de 
modo efetivo nos assuntos relacionados à aula. Para isso, utilizam 
estratégias simples como a atribuição de tarefas e responsabilidades 
específicas aos alunos durante as aulas, a realização de desafios 
ou simplesmente buscam falar para os alunos sobre a importân-
cia do bom comportamento para o desenvolvimento da aula. Em 
muitos casos observa-se, ainda, a tentativa desses professores de 
responsabilizar os alunos pelo cumprimento das regras escolares, 
por meio de suas participações na elaboração ou discussão das 
regras ou “combinados” que normatizam as suas vidas em sala de 
aula. O objetivo parece ser sempre o de convencer os estudantes 
de que a qualidade das aulas e de suas aprendizagens não depende 
apenas do professor, mas também do envolvimento e da responsa-
bilidade dos estudantes para com os estudos. Nesse sentido, esses 
professores, ao contrário de seus colegas menos eficazes em termos 
disciplinares, procuram enfatizar apenas os aspectos positivos das 
condutas dos estudantes, evitando queixas exageradas em relação 
aos seus comportamentos de indisciplina, e exigindo-lhes que se 
comprometam sempre a melhorar.

Uma segunda característica desses professores é a relação “calo-
rosa” que eles tendem a manter com os seus alunos. Ao contrário de 
seus colegas menos eficazes, mostram-se sempre bem-humorados 
e abertos a discutirem os problemas pessoais ou de interesse 
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próprio dos estudantes. Uma relação “calorosa” não significa ne-
cessariamente que esses professores sejam “amigos” dos estudantes 
ou que estabeleçam com eles uma relação de extrema proximidade. 
Mais do que isso, o que parece contar é certa atitude de respeito 
e entusiasmo na relação com os estudantes. Permitir-se rir com 
os alunos, estar minimamente aberto às brincadeiras próprias da 
juventude, demonstrar interesse por assuntos alheios à aula e de 
interesse dos alunos, são exemplos de atitude que podem tornar 
uma relação professor-aluno mais “calorosa”. Não por acaso, algu-
mas pesquisas têm evidenciado que, em que pese o fato de serem 
considerados mais rígidos e exigentes, esses professores costumam 
atrair a preferência dos alunos que costumam considerá-los os 
mais queridos, competentes e admirados.26

Por fim, esses professores tendem a manter expectativas alta-
mente positivas em relação aos seus alunos, acreditando que eles 
podem aprender os conteúdos curriculares e/ou se comportarem 
melhor durante as aulas. Por isso, procuram sempre enfatizar os 
sucessos e avanços dos alunos, ao invés de se queixarem ou se 
lamentarem dos seus fracassos. Desde os estudos clássicos de-
senvolvidos por Rosenthal e Jacobson,27 numerosas investigações 
têm destacado a forte influência das expectativas docentes sobre 
os comportamentos e as aquisições dos alunos. Como mostram 
esses trabalhos, quando os professores formulam uma alta expec-
tativa em relação ao comportamento ou às aquisições dos alunos, 
eles tendem a ser mais persistentes na busca pelo desenvolvi-
mento de ações que possam concretizá-las. Ao contrário, se suas 
expectativas são baixas, poderão facilmente desistir do trabalho 
pedagógico ou disciplinar, por considerá-lo um esforço em vão. 
Como pude constatar em minha investigação de doutoramento,28 
muitos alunos poderão ver nessa “desistência” do professor um 
sinal de sua fraqueza, de sua falta de autoridade frente aos alunos 
ou, simplesmente, uma confirmação de que eles já não mais se 
importariam com eles. 

Em seu conjunto, essas três características tendem a produzir 
uma relação mais positiva entre alunos e professores, possibilitan-
do que as aulas ocorram num clima de maior respeito, dedicação e 
entusiasmo, o que acaba compensando o clima de maior exigência 
e rigidez disciplinar presente nas práticas desses professores.
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CONSIDERAÇõES FINAIS

Ao fim deste texto, espero que as reflexões aqui realizadas 
tenham contribuído para ampliar o debate acerca da temática da 
indisciplina. Como procurei demonstrar, a manutenção de um bom 
clima disciplinar em sala de aula é condição fundamental para a 
garantia de um ensino verdadeiramente de qualidade em nossas 
escolas. Nesse sentido, faz-se necessário que as questões relacio-
nadas à disciplina e a indisciplina possam ser mais abertamente 
discutidas no meio educacional, sem que isso seja considerado 
uma postura retrógrada, conservadora ou inadequada aos dias 
atuais. Se, ao longo deste texto, procurei analisar algumas carac-
terísticas e práticas docentes que são frequentemente associadas 
pelas pesquisas educacionais a uma maior eficácia disciplinar dos 
professores é porque estou convencido de que as regras escolares 
podem funcionar como um precioso instrumento de socialização 
dos estudantes. A disciplina escolar, desde que desenvolvida de 
uma forma democrática, poderá favorecer o desenvolvimento 
nos alunos dos valores e das atitudes indispensáveis ao exercício 
da plena cidadania, tais como a responsabilidade e o respeito às 
leis, aos Direitos Humanos e às diferenças culturais. Existiria, por 
acaso, melhor forma de se garantir esse aprendizado do que levar 
os alunos a respeitarem autonomamente, desde a tenra idade, as 
regras de convívio e trabalho no espaço das salas de aula? 

NOTAS

1 Para uma distinção conceitual entre indisciplina e violência ver Silva e Nogueira 
(2008).

2 PISA, 2001.
3 SILVA, 2007; 2008; 2009.
4 ESTRELA, 1986; 1992.
5 AMADO, 2000, 2001.
6 PRAIRAT, 2003.
7 FERREIRA, 1986; MICHAELIS, 1998.
8 ARIZMENDIARRETA, 1998.
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9 PISA, 2001; MINAS GERAIS, 2006.
10 Assim como nos estudos sobre o “efeito-professor”, só é possível se falar em 

“eficácia disciplinar” dos docentes quando se consegue controlar o efeito das 
origens sociais dos estudantes. Isso pode ser conseguido, por exemplo, ao se 
observar e medir o clima disciplinar de uma mesma turma durante as aulas 
de diferentes professores.

11 Kounin (1977) salienta que essa capacidade, por ele nomeada de withitneess, 
está fortemente associada a uma maior eficácia dos professores em termos 
disciplinares. Como afirma o autor, além de permitir uma intervenção mais 
imediata sobre os comportamentos, ela dificulta que o professor cometa “erros 
de alvo”. 

12 AMADO, 2000; 2001; ESTRELA, 1986; 1992; SANTO, 2002; SILVA, 2007.
13 Em casos de menor gravidade, essas admoestações costumam, inclusive, serem 

realizadas em tom de humor, o que pode de algum modo contribuir para a 
vitalidade das relações entre professores e alunos.

14 AMADO, 2001; SILVA, 2007.
15 AMADO, 2001.
16 HARGREAVES, 1979.
17 BRESSOUX, 2003.
18 DOYLE, 1986 apud SANTO, 2002.
19 HARGREAVES, 1979.
20 ESTRELA, 1986; 1992; AMADO, 2000; 2001; SILVA, 2007.
21 BRESSOUX, 2003; COSTA, 1991.
22 Como salienta Bressoux (2003), embora a clareza na exposição seja frequente-

mente correlacionada, pelos estudiosos a um melhor desempenho acadêmico 
dos alunos, ela sempre coloca dificuldades operatórias para a sua adequada 
definição.

23 Por “testemunhação” compreende-se a capacidade do professor de estar a par 
do que se passa na sala de aula a todo o momento. O termo é uma tradução 
feita por Estrela (1986) do conceito de “withitness” empregado por Kounin 
(1977).

24 A propósito desses períodos sensíveis, ver, por exemplo, Rutter et al. (1979) 
25 SILVA, 2007.
26 SILVA, 2007.
27 ROSENTHAL; JACOBSON 1971.
28 SILVA, 2007.
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CENÁRIOS DA CONDIÇÃO 
DOCENTE NA CONTEMPORANEIDADE 

INTRODuÇÃO

Este texto origina-se da minha fala realizada no Círculo de 
Estudos do PRODOC intitulada “A condição docente na Con-
temporaneidade”. Na ocasião, foi apresentada a discussão feita na 
pesquisa de doutorado1 a respeito da condição docente do professor 
de Matemática na escola básica. A pesquisa foi realizada dando 
atenção a algumas situações e processos que vêm determinando, 
na contemporaneidade, a condição docente do professor da escola 
básica e especificamente do professor de Matemática. Situações e 
processos que acontecem em um espaço definido, a escola, e mais 
especificamente a sala de aula.

Nessa intenção, explicitou-se a análise feita de alguns deter-
minantes da condição docente trazendo, dessa forma, elementos 
para propostas vinculadas à formação do professor – inicial e 
continuada – de modo a aproximá-las o máximo possível dos 
contextos reais da ação docente. Estudar a condição docente é, 
entre outros olhares e escutas, dar atenção aos determinantes 
atuais dessa condição.

uM ENTENDIMENTO DA CONDIÇÃO DOCENTE

Nas três últimas décadas, os professores, a condição docente, o 
trabalho docente e outras temáticas pertinentes aos trabalhadores 
da educação têm sido objeto de várias pesquisas. São discutidas 
suas vidas e histórias, seu trabalho, sua profissionalização, sua 
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formação, os saberes, as ações e práticas docentes, bem como seus 
processos identitários no contexto de países da América Latina e 
de outros continentes. 

Diversos autores como Arroyo,2 Esteve,3 Fanfani,4 Hargreves5 e 
Teixeira6 apresentam teorizações a respeito da condição docente 
na contemporaneidade, ou seja, sobre a situação a partir da qual 
os professores e as professoras se constituem como trabalhadores 
da educação e como sujeitos socioculturais da escola. Essa teo-
rização apresenta aspectos que determinam a condição docente. 
Eles dizem respeito tanto à interação estabelecida entre docentes 
e discentes quanto às condições da escola, em sua organização e 
contexto sociocultural, como lócus fundamental da realização da 
docência, pois é a escola e, sobretudo, a sala de aula, o espaço em 
que a docência se realiza.

Importante para ressaltar os aspectos que determinam a 
condição docente nos dias de hoje é considerar as realidades 
sócio-históricas e culturais em que a sala de aula e a escola estão 
inseridas. Conforme já apontado em trabalhos anteriores,7 o con-
texto da sociedade contemporânea está a desafiar a estabilidade de 
velhas seguranças e certezas na docência, provocando mudanças 
profundas no trabalho do professor, em sua imagem social e no 
valor que a sociedade atribui à própria educação e à docência. 

Nesse cenário, os professores experimentam a sensação de que 
seu trabalho e aquilo que o envolve não funciona como antes, de 
que o seu mundo foi substituído por outro. Mundo no qual eles 
não sabem muito bem como se situar, vendo-se sem possibilidades 
de retorno à antiga paisagem social que dominavam e conheciam. 
E, ao mesmo tempo, sem as devidas condições para percorrer essa 
nova paisagem.

As análises e discussões realizadas em minha tese8 descrevem 
a sala de aula contemporânea como um espaço em momento de 
crise. Crise no sentido de colocar o professor em momentos crí-
ticos e de crítica em relação aos seus conhecimentos, às verdades 
acadêmicas com as quais se deparou na formação, ao papel do 
educador e da educação escolar, entre outros.

Desta maneira, acentuo dois determinantes da condição 
docente no espaço da escola e da sala de aula nos dias atuais. 
O primeiro é a compreensão da sala de aula como um lócus de 
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interações humanas, ou seja, um espaço de troca, de sociabilida-
de, de conflitos e tensões, de acordos e articulações e ao mesmo 
tempo de produção do conhecimento. E o segundo determinante 
é o entendimento da escola e da sala de aula como espaços, tem-
pos e contextos constituídos por práticas instituídas pela própria 
sociedade ao longo dos anos – das tradições e dos rituais que se 
impõem e as estruturam – bem como das novas demandas da 
sociedade contemporânea para esse mesmo espaço escolar. Essas 
demandas expressam nesses espaços as diferenciações sociais, de 
etnia, de gênero e culturais que vêm confrontar as tradições e os 
rituais até então estabelecidos.

Podemos dizer, então, que os determinantes que têm colocado 
o docente em momentos “críticos e de criticas” são, entre outros, 
as relações sócio/etno/culturais e de gênero existentes nas salas de 
aula – destacando a relação com as crianças e adolescentes em suas 
realidades caleidoscópicas e nas condições concretas de trabalho 
em que o(a) professor(a) se encontra. Determinantes experencia-
dos por um grande número de professores(as) da escola básica.

Na continuidade desse texto explicita-se o entendimento sobre 
as condições concretas de trabalho, bem como as realidades des-
sas crianças e adolescentes, considerados por Tedesco e Fanfani9 
como “novo aluno”.

AS CONDIÇõES CONCRETAS DE TRABAlhO

Destaco que a centralidade cada vez mais acentuada no(a) 
professor(a), no processo de fazer a escola acontecer, traz para 
ele(a) novas demandas relativas a novos saberes e a novas posturas. 
Os docentes buscam dar conta destas novas demandas diante de 
estruturas, códigos e posturas da instituição escolar que não vêm, 
segundo os(as) sujeitos pesquisados(as), possibilitando-lhes o 
exercício dessa centralidade, bem como o atendimento das neces-
sidades vinculadas ao desenvolvimento de processos educativos 
no contexto das salas de aulas contemporâneas. 

Estudos relativos à condição docente demonstram que o 
fazer do professor tem se caracterizado, a cada tempo, por ir 
além da sala de aula e das atividades direcionadas a esse espaço 
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e tempo, envolvendo assim tarefas, dentre outras, como: preparar 
aulas, avaliar e corrigir as tarefas e as trajetórias da aprendizagem 
dos alunos, atender aos familiares, participar do planejamento e da 
avaliação escolar. As características da escola na contemporanei-
dade fazem com que as condições de trabalho dos professores se 
apresentem muito mais complexas, acarretando uma multiplicação 
de papéis assumidos por esses profissionais.

A condição docente vai se constituindo no tempo a partir de 
novas demandas. Quanto mais se amplia o atendimento escolar, 
mais os professores sentem que precisam desempenhar, em certos 
momentos de suas relações com os jovens alunos, além dos papéis 
convencionais, também o de pai e de mãe e tomar iniciativas que 
consideram que seriam mais adequadas a um psicólogo ou as-
sistente social. Isso os leva a questionar a realização plena de sua 
atividade docente, isto é, como estabelecer uma relação plena com 
o outro em sala de aula e efetivar processos de ensino e aprendiza-
gem. Neste sentido, ser professor na contemporaneidade vai muito 
além da ideia de dominar o conteúdo, entrar para a sala e dar uma 
boa aula, como se buscava fazer acreditar os vários segmentos da 
formação do professor ao longo dos anos.

AS RElAÇõES COM uM “NOVO AluNO”

As crianças, adolescentes e jovens que chegam hoje à escola 
vêm cada vez mais colocando em xeque a escola, a formação e 
o perfil profissional do professor. O determinante fundamental 
da condição docente na contemporaneidade é a relação com um 
“novo aluno”, conforme indica Tedesco e Fanfani,10 e, conforme 
aponta Arroyo,11 com “a nova criança, o novo adolescente”, que 
chega hoje à escola, denominada aberta, que pretende acolher a 
todos em suas diferenças.

O que trazem essas crianças e adolescentes que podem ser vistos 
como “novo”? Os pesquisadores argumentam que os alunos que 
chegam hoje à escola são, mais do que nunca, crianças e adoles-
centes reconhecidos como portadores de direitos, bem como de 
demandas, expectativas e problemas do seu tempo. São crianças 
e adolescentes que têm familiaridade com as novas tecnologias, 
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que expressam suas opiniões, que querem participar da definição 
das regras, que trazem uma relação diferente com a cultura e a 
valorização do conhecimento escolar, em muitos aspectos, dife-
rente das outras gerações que os antecederam.12 Há também o re-
conhecimento por parte dos professores pesquisados, da presença 
massiva, irrecusável, das camadas mais pobres da população na 
escola e das demandas por aprendizagens que trazem vidas carentes 
em múltiplos aspectos.

Estudiosos diversos – Arroyo,13 Hargraves,14 Fanfani e Tedesco15 
– apontam para a existência de um “novo aluno” e, também, para as 
implicações desses sujeitos nas ações e posturas dos professores e o 
modo como isso impacta a condição docente. O trabalho docente 
se constitui e se realiza na relação com o outro, na possibilidade 
de estar participando de maneira positiva na vida desse outro 
que se apresenta de maneira concreta na sala de aula. A docência 
desenvolve-se mediante a construção de visões e formas de realizar 
o ato de ensinar e o aprender. Tudo isso se concretiza na relação 
com o novo aluno, que, muitas vezes, vem com outras expectativas 
em confrontação à proposta da escola.

Nas narrativas dos professores de Matemática, percebe-se que 
as tensões e as dificuldades vividas e contadas por eles se devem 
em muitos aspectos ao fato de os alunos – crianças e adolescen-
tes – estarem despertando neles a atenção para um novo tempo e 
Condição dessa docência. Um novo tempo e Condição que leva o 
“professor a ter que mudar. Porque o professor que quer mudar, 
já é muito complicado. Agora, aquele que insiste em não mudar 
é muito mais difícil. Todos dois sofrem, todos dois tipos de pro-
fessores sofrem”, conforme destacou Carlos, um dos professores 
entrevistados.16

Assim, é possível inferir que esse novo contexto tem levado 
muitos professores – como, no caso estudado, os professores de 
Matemática – a uma nova compreensão sobre a sala de aula, a uma 
nova relação com o conteúdo e com o ensino desse conteúdo a 
partir de uma nova relação professor/aluno. Tudo isso interpela 
a docência, como se observa nas falas dos sujeitos entrevistados 
na pesquisa. Tal como enfatizou o professor Jairo neste trecho de 
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sua entrevista: “Hoje em dia, o que eu percebo é que o perfil do 
professor mudou muito, mas é porque a classe mudou também, 
a classe dos alunos mudou muito também, o tipo de aluno que a 
gente tem.”17

A nova criança, o novo adolescente e o novo jovem vêm provo-
cando mudanças nas relações pessoais travadas nas salas de aulas. 
Somando a isso, há também novas relações sendo traçadas por 
eles, na produção do conhecimento, devido à diversificação cul-
tural e às leituras comportamentais dessas crianças, adolescentes e 
jovens. Eles mantêm uma relação de questionamento às propostas 
da escola e ao que ela representa de autoridade instituída, assim 
como na relação com o conhecimento e no caso da pesquisa com 
a matemática escolar. 

Não está se falando apenas da dita postura indisciplinada e 
violenta atribuída aos estudantes, mas falamos de uma nova relação 
com o conhecimento, com as informações que lhes chegam por 
outras vias que não a escola. Essa realidade vem provocando um 
distanciamento cada vez maior das imagens e características de 
uma criança, um adolescente e um jovem educáveis nas condições 
imaginadas pelas/nas propostas de formação do professor.

A pesquisa apontou a existência de um(a) professor(a) de 
matemática, tensionado(a) por constantes situações de escolhas e 
definições extremadas, pois essas escolhas e essas definições nem 
sempre são claramente ou amplamente amparadas pelas ideias e 
conceituações sobre ensinar, aprender, do ser aluno ou da racio-
nalidade matemática vista e estudada nos anos de sua formação.

Em suma, essas crianças e adolescentes – os novos alunos – 
demandam dos professores posturas não uniformes e não gene-
ralizantes, seja em suas relações com esses alunos, seja em suas 
experiências de buscar ensinar o conteúdo. Essa situação tem 
provocado momentos cada vez mais plurais na sala de aula que se 
apresenta múltipla e contraditória quanto às suas dinâmicas, suas 
possibilidades, seus limites e suas funções. 
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AlguMAS CONSIDERAÇõES SOBRE 
A CONDIÇÃO DOCENTE

Toda essa discussão sobre a condição docente vem reafirmar 
uma característica que é própria da escola. Ela é, e sempre foi, um 
lugar polissêmico, plural e complexo, com o qual o docente tem 
uma dupla relação: é ela o seu local de trabalho e de realização 
profissional e é ela, também, o local da concretização de ideias e 
concepções construídas por esse ser-docente sobre o que é educar, 
o que é o conhecimento, assim como, sobre as construções indivi-
duais e coletivas, possíveis de se alcançar. Tudo isso em vista de que 
a escola é um espaço da cultura, do trabalho e do ato de educar. É 
um espaço de percurso profissional e humano de professores em 
ação e reflexão.

Estamos vivendo um momento na educação e na docência em 
que os tempos, os códigos, o fazer, o ser são mais constantemente 
afetados pelas exigências da contemporaneidade, o que segun-
do Hargreaves18 é consequência de um tempo crescentemente 
complexo e acelerado. E a resposta a essa realidade, por parte da 
escola, como uma organização instituída, é, muitas vezes, inade-
quada ou ineficaz, o que leva a uma necessidade de ajustes dessa 
instituição que alcança e envolve o(a) professor(a) e o exercício da 
docência. Hoje há, na escola, mais especificamente nas relações na 
sala de aula, a percepção de rapidez nos tempos, nos códigos e da 
urgência nas relações, que tem exposto o professor a constantes 
enfrentamentos dos momentos críticos, deixando transparecer 
uma constante sensação de instabilidade.

Dessa maneira, os elementos que constituem a condição docen-
te e, ainda, a forma como ela vai configurando-se vão alterando as 
construções indenitárias dos professores(as) e, por consequência, 
eles e elas acabam se perguntando como é ser professor, o que os 
identifica ou não como professores. Isto acontece, por exemplo, na 
medida em que os(as) professores(as) se deparam com situações 
em que se sentem pais, psicólogos(as) e assistentes sociais nas 
suas relações com as crianças, adolescentes e jovens no exercício 
da docência.
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A escola é hoje, marcadamente, um lugar extremado no enfren-
tamento das relações, das construções e expressões das subjetivida-
des por parte dos professores(as). Seria, então, a condição docente 
um processo interativo, uma construção contínua num campo de 
possibilidades e limites, de indeterminações e imprevisibilidades 
impostas pela “fluidez da contemporaneidade”, nos termos de 
Bauman,19 o que pode estar caracterizando-a, em muitos de seus 
momentos, com uma docência fluida, uma docência líquida em 
confronto com a construção enrijecida da escola.

Isso implica que a condição docente se realiza em estruturas 
escolares com eixos ainda fixos, solidificados em outro contexto 
da vida moderna, em vista de uma organização do tempo, do 
espaço, de rituais e de práticas escolares que resistem ao tempo 
e à necessidade, ou seja, às novas demandas dos professores, das 
crianças e adolescentes e da sociedade. Dito de outro modo, essa 
líquida, melhor fluida condição docente, instaura-se na sala de 
aula e na instituição escolar que ainda mantém códigos e estru-
turas bem sólidas. 

Neste sentido, não se trata aqui de um momento de incômodo 
sempre percebido na complexidade da condição docente, mas da 
própria natureza do exercício da docência nas sociedades contem-
porâneas, que instaura uma permanente percepção de crise nos 
processos de identificação do docente, expondo-o a uma condição 
docente instável. Em síntese, uma condição docente “fluida”, no 
sentido oposto de “sólida”, estruturalmente rígida.

Em relação à instabilidade, vista como uma característica das 
sociedades contemporâneas, Bauman20 observa que estar em cons-
tante movimento não é mais uma escolha, agora é um requisito 
indispensável. Nessa direção, a escola e as salas de aula contempo-
râneas apresentam-se como territórios de intensa mudança entre o 
encontro e o confronto com o outro, como pode ser exemplificado 
na fala de professora de Matemática transcrita abaixo:

Muitas coisas fogem da nossa mão, ali. Por exemplo, eu tenho alunos 
que a única coisa que eles comem é aquela merenda ali na escola. Então 
tem hora que eu sinto que eu estou falando uma coisa assim, mesmo do 
lado, e o menino está só olhando ali pra parede. Então ele está pensando 
na comida, no que vai comer? “Ah! Eu não tomei café de manhã, que 
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eu estou com fome” Então eu acho que temos de fazer o que dá dentro 
daquela realidade. Senão a gente fica doente com coisas que é fora da 
escola mesmo! Não tem como a gente ter controle. Que essas questões 
sociais são muito sérias. A questão da violência é muito grande, questão 
da falta de alimentação, e outras coisas. Então é uma coisa que a gente 
tem que estar atento também, porque a gente se cobra muito. Têm pais 
que a gente chama e eles não comparecem; quando vêm, estão, muitas 
das vezes, bêbados e sem condições de falar com a gente. Então, o que a 
gente espera desse aluno? É uma coisa complicada também. A gente tem 
que estar pensando e estar auxiliando o mais que a gente puder! Fazer o 
que dá. (Prof.ª Lena)

Vislumbra-se, nesse fragmento da fala da professora Lena, um 
processo sofrido e complicado de produção de interações, práticas, 
construções e reconstruções sobre as questões presentes na sala 
de aula e de como lidar com essa realidade. 

Podemos observar, também, na fala da professora Denise uma 
manifestação do movimento de construção de significados e re-
conhecimento impulsionados pela dificuldade de se comunicar e 
de ensinar o conteúdo.

Nós estamos trabalhando com alunos numa faixa etária que deveria, 
pela lógica, estar numa etapa, vamos dizer de conhecimento formal e 
tudo da Matemática. Esperava-se que tivessem tais conhecimentos, tais 
pré-requisitos e que isso não está acontecendo. Essas questões são espe-
cíficas do ensino da Matemática? São do contexto geral do mundo que 
mudou tanto e tal e que a gente não tem acompanhado? Quero dizer, se a 
gente não atacar, penso eu, a causa essencial... ou nós vamos até quando? 
Vai ser o quê? Eu quando pensei em vir pra aqui, pra esse encontro, me 
passava muito pela cabeça a questão da didática da Matemática. Aí eu 
faço pra mim mesmo essa pergunta: Será que não é a maneira que a gente 
veicula os conteúdos, que não é atrativa? Que o menino, nesse momento 
de globalização, de comunicação e tal e tudo! A maneira de a gente estar 
lidando com ele não diz mais nada e por isso ele não aprende de forma 
nenhuma, não é? Então quer dizer, eu acho que o nó da questão é esse. 
O que está acontecendo pra que exista essa eterna defasagem? Porque se 
a gente não for à raiz e não trabalhar isso aí... Quer dizer, será que vale 
pensar em outras coisas? (Prof.ª Denise)
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A fala da professora Denise conduz a uma leitura dos contextos 
da escola contemporânea implicada em mudanças educacionais e 
em realidades sociais que abalam a estabilidade e a uniformidade 
da imagem do professor e perturbam as rotinas dos cotidianos 
profissionais e da docência. Nesse sentido, Nóvoa21 indicava que as 
mudanças e as desigualdades, frutos do nosso tempo, transformam 
profundamente o trabalho do professor e dão origem à sensação de 
desajustamento e a dificuldades nas atuais dimensões constitutivas 
da sua identificação como docente. 

Em relação ao coletivo, podemos pontuar que identidade é 
dizer daquilo que assegura ao grupo ou à sociedade continuidade 
e conservação. “A identidade estabelece, no tempo, quais são os 
limites de um grupo em relação a seu ambiente natural e social”.22 
Ainda referindo-se à identidade coletiva, o autor afirma que o 
“conteúdo desta identidade e sua duração no tempo variam se-
gundo o tipo de sociedade e ou o grupo ao qual nos referimos”. A 
identidade coletiva, ainda segundo o autor, é o processo no qual 
os atores produzem quadros cognitivos comuns de compreensão 
da realidade na qual atuam e que lhes permitem calcular os custos 
e os benefícios da ação, com base nas negociações estabelecidas 
nas relações entre os atores e no reconhecimento emocional. São 
dois tipos de motivação para a ação: as relações para finalidade 
do grupo e as relações interpessoais de convívio.

Em relação ao professor, é possível afirmar que as identidades 
coletivas supõem tanto o conflito entre imagens da condição do-
cente que mudam e outras que permanecem como referência nas 
estruturas escolares e na ação dos sujeitos docentes e discentes 
quanto ao reconhecimento e à reciprocidade entre os docentes. A 
identidade é construída por processos sociais, ou seja, no interior 
das relações sociais, e elas mesmas são determinadas pelo sistema 
social.

Dessa maneira, é possível considerar, ainda, que os docentes 
podem estar vivenciando momentos de críticas percebidos como 
uma crise em suas visões sobre si mesmos, visões essas constitutivas 
e implicadas nas formas e nas mediações, nos dramas, encontros 
e desencontros, tensões, conflitos, alegrias e dores inscritos nas 
formas de realização da docência nas sociedades contemporâneas. 
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Como salienta Melucci, “quando o indivíduo vive em uma socieda-
de diferenciada e de mudanças rápidas, estabelecer um equilíbrio 
entre os vetores que constituem a identidade torna-se difícil e 
aumenta a possibilidade de uma crise”.23

Ainda a respeito desse possível contexto de crise que atravessa o 
processo identitário docente e a condição docente na contempora-
neidade, é importante considerar a existência de confluência com 
as transformações que marcam as sociedades contemporâneas, 
exigindo desses indivíduos novos compromissos e conhecimentos, 
pois eles sofrem diretamente as contradições do mundo social.

Considero importante reconhecer que o contexto escolar 
sempre se mostrou envolvido em momentos de mudanças e de 
permanências e que o exercício da profissão docente sempre se 
mostrou de grande complexidade, mas não na intensidade vista 
nesses tempos presentes e conforme narrados pelos professores(as) 
de Matemática.24 Assim, neste contexto atual da docência, percebe-
-se a existência de fortes questionamentos e críticas dos docentes 
quanto ao modelo, a estrutura e a cultura escolar manifestados no 
universo da escola e, em especial, na sala de aula.

Nesse sentido, é exigido do docente que ele tenha consciência 
do que necessita ser mantido e do que não é possível manter, do 
que tem de ser aprofundado em relação ao conteúdo e saber se 
esse ou aquele é o momento certo para isso, numa dada situação 
contextual. Acerca disso, deve-se destacar que é premente, para 
o professor e a professora, livrar-se do sentimento de culpa da 
escolha e buscar reivindicar para si as condições e o que mais for 
necessário para realizar o seu ofício. É preciso que ele e ela tenham 
claro que não há possibilidade de continuar fazendo as coisas como 
antes, como também será necessário que os(as) professores(as) 
considerem que o antes não é parâmetro para tudo.25 As palavras 
do professor Jairo a esse respeito são claras e contundentes: 

(...) Eu acho que de uns dez anos para cá os professores de Matemática 
estão em constante conflito e em constante desespero. Acho que a palavra 
até é essa: desespero! Desespero em relação ao que ele vê pela frente e ao 
que ele teve e tem como teoria ou prática de um período para trás. Essa 
atualização não é da Matemática, mas dele, enquanto profissional na 
dinâmica do dia a dia ali da escola. (Prof. Jairo)
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Concluindo, aquilo que move o professor e a professora, em 
sua cultura e condição docente, é o seu olhar sobre sua prática, o 
que envolve suas concepções sobre seus alunos e sua relação com 
eles, sobre o fazer e pensar educativo sobre a área de conhecimento. 
E, ainda, a realidade das condições de trabalho e os significados 
a que ele atribui ao seu trabalho, à escola e aos demais elementos 
identitários inscritos na docência e internalizados pelos professo-
res individual e coletivamente.26 Assim ao focarmos os estudos no 
entendimento da condição docente na contemporaneidade, não 
podemos estar desatentos em nossa escuta e em nosso olhar para a 
ocorrência de uma docência “líquida”, “fluida” na qual o professor 
e a professora vêm vivendo e atuando na escola e na sala de aula. 

NOTAS
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J O ã O  V a l d i r  a lV e s  d e  s O u z a

OS PROFISSIONAIS DO ENSINO COMO 
MEDIADORES DAS CulTuRAS NA ESCOlA

INTRODuÇÃO

Ao longo desses últimos dois séculos a escola foi transformada 
em uma das instituições sociais mais vigorosas do nosso tempo. 
Como instituição social cuja centralidade no mundo moderno é 
cada vez mais destacada, a escola tem sido amplamente estudada 
e, sobre ela, múltiplas visões foram construídas. 

Ela já foi vista como a instituição capaz de solucionar os pro-
blemas do mundo moderno, o que fez com que se depositassem 
nela grandes expectativas de mudança social. Ao longo do século 
XIX e na maior parte do século XX ela foi vista como o lugar 
das grandes virtudes e das vanguardas transformadoras, isto é, o 
depositário das esperanças em um mundo melhor, a alavanca do 
progresso material e moral da sociedade. Essa crença na escola 
como o lugar onde se realiza a educação e na educação como uma 
dimensão construtiva da ação humana continua atualmente como 
um forte componente das representações sociais. 

A partir de meados do século XX, contudo, houve uma radical 
mudança na expectativa que se tinha da escola. Para muitos dos 
seus críticos, ela pode ser exatamente o oposto do que se espera 
dela. Ela seria o lugar por excelência da reprodução social e cul-
tural, meio pelo qual a ideologia dominante, a cultura dominante 
e as relações de classe dominantes em determinada sociedade 
são transmitidas e fortalecidas. Por muito tempo, prevaleceu 
nos estudos acadêmicos uma crítica severa da escola como parte 
constitutiva da lógica capitalista de organizar a produção e o saber. 
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Como resultado dessa crítica, constituiu-se tanto no saber acadê-
mico quanto no senso comum uma visão ambígua da escola e da 
educação que se espera dela. Parece ser possível dizer que nunca 
nossa sociedade foi tão escolarizada como nos nossos dias e nunca 
se deu tanta visibilidade à crise da instituição escolar.

Do amplo debate que emerge daí, parece ser possível elaborar 
uma visão mais equilibrada sobre o efetivo lugar que a escola ocupa 
na relação com a estrutura social. Os estudos atuais sobre efeito-
-escola e efeito-professor1 começam a mostrar que determinados 
modos de agir fazem a diferença entre escolas com características 
semelhantes. Isso significa que uma instituição complexa como 
a escola não pode ser entendida a partir de um ponto de vista 
maniqueísta, uma polarização em que ela é tratada ora como algo 
que pode tudo, ora como algo que não tem poder nenhum. Sem 
a ilusão romântica da escola-salvação ou o fatalismo descompro-
metido da escola-reprodução podemos ter maior clareza sobre o 
efetivo lugar que ocupamos como educadores nesse mundo de 
tantos desafios. A proposta desse texto é explorar a importante 
dimensão do trabalho dos profissionais do ensino como media-
dores das culturas na escola.

A SAlA DE AulA COMO lugAR DE 
MúlTIPlAS POSSIBIlIDADES

Podemos começar essa reflexão sobre a escola apontando para 
aquilo que a constitui na essência: a sala de aula. Mas o que é a 
sala de aula? 

Um dos elementos mais notáveis, no longo tempo percorrido 
para que a escola se constituísse como instituição, foi o modo como 
se processou a separação do ambiente escolar do seu meio externo. 
A produção de uma forma escolar, em que a sala de aula é um dos 
fatores mais reconhecíveis, pode ser comparada à produção de uma 
forma de vida religiosa cujo resultado pode ser uma igreja e seus 
rituais. Aliás, como bem nos mostra Émile Durkheim,2 a escola 
tal qual conhecemos foi gestada no seio da paróquia medieval, 
cujas capelas não apenas lhe serviram de abrigo, mas também 
de princípio normativo e referências culturais. Tão fortes foram 
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essas referências que mesmo após dois séculos de submissão aos 
regulamentos do Estado e de todo o processo de secularização cul-
tural daí resultante, permanece o discurso pedagógico fortemente 
constituído do vocabulário religioso.

Nesse sentido, a sala de aula tem sido vista historicamente 
como um lugar circunscrito aos limites das quatro paredes. A 
cultura escolar constituída ao longo do tempo não tem consegui-
do ultrapassar esse entendimento: o pátio é o lugar do recreio ou, 
no máximo, das encenações realizadas nas ocasiões especiais; o 
auditório não é o lugar da aula, mas da palestra; a rua não é lugar 
de fazer uma aula pública, mas lugar mesmo de “matar a aula”. A 
despeito do reconhecimento de que determinadas aulas têm certas 
exigências de introspecção que somente o ambiente limitado das 
quatro paredes permite, defende-se aqui que salas de aula são todos 
os espaços de cultivo do saber e o que conta como seu distintivo 
de outros espaços é a intencionalidade que sustenta as relações de 
ensino e aprendizagem.

Circunscrita ao limite das quatro paredes ou em diversos ou-
tros ambientes de aprendizagem – o pátio, a praça, o museu ou a 
fábrica – sob um teto de luxo ou a sombra de uma árvore, com os 
recursos limitados de um quadro e giz ou a partir da utilização das 
potencialidades das novas tecnologias digitais, a aula inscreve-se 
numa relação pedagógica estabelecida entre profissionais espe-
cialmente formados para o ofício cujo foco é ensinar e os públicos 
escolares cujo foco é – ou deveria ser – aprender.

Independentemente do lugar em que se situa a sala de aula e 
do modo como ela é estruturada, nela atuam os profissionais do 
ensino. A centralidade da escola no mundo moderno e o crescente 
deslocamento da tarefa educativa do ambiente doméstico para o 
ambiente escolar fizeram dela um lugar que se confunde com a 
própria educação, ainda que, é claro, a nem toda escola possa ser 
confiada a tarefa de educar. De qualquer modo, foi o crescente 
lugar que a escola assumiu como instituição educadora que passou 
a exigir para atuar nela um profissional especialmente formado: 
o professor.

Originalmente, o professor é o profissional cujo ofício é profes-
sar uma crença, um conhecimento relativo a algum assunto sobre 
o qual deve se constituir como autoridade. Diz-se dele, também, 
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que é um docente, palavra que vem de docére que, por sua vez, é 
a ação de ensinar, instruir, mostrar, indicar, exercer o magistério. 
Magistério, assim como outras palavras do discurso pedagógico, 
tem sua origem no campo religioso. Ela descende de magíster, 
que é aquele que exerce autoridade moral, intelectual e doutrinal 
do alto clero da Igreja Católica, como seu corpo magisterial ou 
ministerial. É ela que dá origem, também, a magistrado, magis-
tral, magna, maestro, mestre e mestra. O conjunto dos mestres 
ou professores, isto é, o conjunto daqueles que ensinam na escola 
compõe o corpo docente.

Não se trata de pensar, aqui, em um corpo docente organi-
camente constituído e funcionando plenamente à maneira de 
um organismo vivo. Mas, como dizia Max Weber, uma escola 
somente pode ser pensada como instituição se o carisma de cada 
um de seus professores for transposto para o conjunto em ação. 
Em outras palavras, por melhores que sejam, alguns professores 
individualmente não fazem da sala de aula ou da escola o lugar 
da realização do ideal de educação reivindicado pelas sociedades 
contemporâneas. Torna-se necessário que algo seja partilhado e 
compartilhado no grupo, tanto no que se refere ao que ensinar 
quanto no que se refere ao como ensinar. Como o domínio de 
um conhecimento não faz de alguém um profissional capaz de 
exercer o ofício de ensinar, torna-se necessário pôr em curso um 
processo de formação capaz de transformar aquele que domina 
um conteúdo em alguém capaz de bem transmiti-lo a públicos 
distintos. Formar esse profissional é inseri-lo nas culturas e, ao 
mesmo tempo, dotá-lo da capacidade de fazer escolhas sobre o 
que dessas culturas deve constituir matérias de ensino na escola e 
na sala de aula. Daí a necessidade de uma abordagem da temática 
da cultura e das culturas.

CulTuRA, CulTuRAS, MEDIAÇÃO CulTuRAl

Em Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhe-
cimento escolar, Jean-Claude Forquin desenvolve uma consistente 
análise sobre a relação entre escola e cultura. E o foco da sua 
análise é exatamente o modus operandi do trabalho pedagógico. 
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Segundo ele, “ninguém pode ensinar verdadeiramente se não 
ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida a seus próprios 
olhos.”3 O problema é que o clima de agitação cultural que marcou 
o mundo ocidental a partir dos anos 1960 solapou as bases sobre 
as quais se sustentavam os professores para levar adiante o ofício 
da docência. Ainda que a crise da educação escolar não tenha se 
iniciado nessa época é a partir daí que uma espécie de consciência 
pública dela passou a incomodar sobremaneira os profissionais 
do ensino. Diz ele:

Essa crise é demonstrada, em particular, pela instabilidade dos pro-
gramas e cursos escolares constatada atualmente por toda parte. Não se 
sabe mais o que verdadeiramente merece ser ensinado a título de estudos 
gerais: o círculo dos saberes formadores, aquilo que os Gregos chamavam 
“enkuklios paidéia”, perdeu seu centro e seu equilíbrio; a cultura geral 
perdeu sua forma e sua substância. Os anos 70 fizeram triunfar um “dis-
curso de deslegitimação” poderosamente articulado em torno de certas 
contribuições recentes das ciências sociais. O “discurso de restauração” 
que se esboça nos anos 80 fica muito freqüentemente confinado ao estreito 
âmbito do ressentimento. De fato, por toda parte, é o instrumentalismo 
estreito que reina, o discurso da adaptação e da utilidade momentânea, 
enquanto que as questões fundamentais, as que dizem respeito à justifi-
cação cultural da escola, são sufocadas ou ignoradas.4

Essa crise instaurada no fazer pedagógico pode ser atribuída a 
vários fatores, mas vale destacar pelo menos três deles. O primeiro 
aparece na citação acima e pode ser creditado ao próprio exercício 
da crítica produzida pelas ciências sociais, sobretudo quando essas 
ciências sociais tomaram a educação como seu objeto privilegiado 
de análise. Em outras palavras, leia-se “paradigma da reprodução”5 
e seu efeito de “deslegitimação” da autoridade pedagógica. Basta 
ler o livro de Pierre Bourdieu e Claude Passeron6 que deu nome 
ao paradigma para se ter certeza disso.

Um segundo, talvez como decorrência desse primeiro e tam-
bém apontado na citação, foi a desestabilização trazida pela crítica 
severa de que a escola e os profissionais do ensino foram alvo. 
Ao deslegitimar os saberes escolares sob o argumento de que eles 
constituíam um arbitrário cultural, e as práticas pedagógicas sob o 
argumento de que elas legitimavam esse arbitrário, os professores 
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foram jogados no limbo da indefinição curricular e da insegurança 
relativa ao que e ao como ensinar. A ampliação do debate que se 
seguiu até o final do século e aos nossos dias, a despeito do repetido 
jargão que associa educação à transformação, em vez de apontar 
novas possibilidades pedagógicas e criar novas referências para 
o trabalho docente, parece ter sido sufocada no criticismo e ter 
esgotado a capacidade de criar algo efetivamente novo e estabelecer 
alguma segurança aos professores em seu ofício.

Um terceiro fator, talvez o mais importante a ser destacado, 
foi a mudança do perfil da escola, com a entrada de públicos que, 
até então, não eram parte dela, ou que, apesar de ter tentado fazer 
parte dela eram mandados de volta para casa sem que ninguém se 
incomodasse com isso. Ao se realizar o desiderato da escola para 
todos, direito do cidadão e dever do Estado, os profissionais do 
ensino se viram diante de um alto preço a pagar por essa conquis-
ta. Pois, uma coisa é ter uma escola para públicos já predispostos 
à escolarização e na qual ficam aqueles que se adaptam aos seus 
rituais e sobrevivem às suas exigências. Coisa muito distinta é 
ter uma escola para todos, não apenas no discurso, mas numa 
prática cotidiana que não apenas dê conta do jogo das diferenças, 
mas que assegure aos desiguais as mesmas condições de percurso. 
Acrescente-se a essa condição discente – alunos que vêm não ape-
nas de lugares diferentes mas, também, desiguais – uma condição 
docente cada vez mais atravessada pela precarização do trabalho 
e desvalorização do ofício, num cenário em que professores e 
opinião pública internalizaram como habitus a consciência de 
que todos devem ser escolarizados, e teremos pelo menos parte da 
explicação do porquê a crise na educação tem como decorrência 
o adoecimento dos professores.

Diversidade e desigualdade compõem a trama na qual se en-
redam os profissionais do ensino a partir de então. Essa pode não 
ser uma questão nova, mas certamente ela impactava a escola de 
modo diferente em épocas anteriores. Conforme já foi analisado 
em outro texto,7 a diversidade cultural pode ser entendida como o 
produto da diferenciação social que foi se processando ao longo do 
tempo, constituindo sociedades com códigos simbólicos próprios 
e modos diferentes de lidar com eles. Essa diferenciação social 
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produziu diferentes culturas em decorrência do modo próprio 
como as diversas sociedades foram se afirmando ao redor da terra, 
durante o longo processo de sua ocupação. 

Diversidade e desigualdade constituem realidades que não 
podem ser confundidas. Se a diversidade cultural é a expressão 
da diferenciação social, o que produziu o valorizado multicultu-
ralismo dos nossos dias, a desigualdade social é a expressão do 
desequilíbrio dessa diferenciação. Diversidade é um termo próprio 
do campo da cultura, pois expressa os modos diferenciados como 
as diversas sociedades encontraram soluções materiais para seus 
problemas ou traduziram seu entendimento do mundo em termos 
simbólicos. Desigualdade, ao contrário, é um termo da ordem 
social e econômica e que diz respeito à capacidade desigual de 
apropriação dos bens materiais e simbólicos produzidos ao longo 
do tempo, por diversas sociedades. Tanto a diversidade quanto a 
desigualdade podem ser observadas internamente aos limites do 
município, do estado ou do país, quanto entre países e regiões 
específicas do globo.8

Muito poderia ser dito sobre a desigualdade, mas o que in-
teressa aqui é a questão da diversidade. Como ela está remetida 
ao campo da cultura, é para esse termo que o foco da discussão 
recai a partir de agora. A partir da tentativa de entender o que é a 
cultura ou o que são as culturas é que será feita a discussão sobre 
os profissionais do ensino como mediadores culturais na escola.

Se a educação é termo de difícil apreensão posto que suas 
múltiplas formas de entendimento estão associadas às diferentes 
concepções de sociedade, com o termo cultura acontece algo seme-
lhante. Segundo Marilena Chauí o termo cultura deriva do latim 
colere e se referia originalmente ao cuidado com a terra, as plantas 
e os animais (agricultura); por extensão, referia-se, também, ao 
cuidado com as crianças e a sua socialização (puericultura); era, 
ainda, expressão da adoração às divindades (culto), termo que 
passou a designar, a partir do final do século XVIII, com a Ilus-
tração, o indivíduo de espírito cultivado.9

Ao analisar o conceito de cultura Roque de Barros Laraia busca 
suas origens em território bastante distinto. Ele afirma que, entre 
o final do século XVIII e o início do XIX, “o termo germânico 
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Kultur era utilizado para simbolizar todos os aspectos materiais 
de uma comunidade, enquanto a palavra francesa Civilization 
referia-se principalmente às realizações materiais de um povo.”10 
Edward Tylor teria sintetizado esses dois termos no vocábulo 
inglês culture, que 

Tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que 
inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 
outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 
uma sociedade.11

Vê-se, por essas duas referências, que o significado do termo 
cultura vai de um extremo ao outro, o que traz muita dificuldade 
ao seu entendimento. Segundo Forquin, há “uma tensão entre uma 
faceta individual e uma faceta coletiva, um pólo normativo e um 
pólo descritivo, uma ênfase universalista e uma ênfase diferencia-
lista.”12 Tão multifacetado é o termo e tantas são as definições para 
ele elaboradas que Clifford Geertz sugere que é preciso escolher. 
E escolhe, diz ele, concordando com Max Weber, que a cultura 
é uma teia de significados produzida pelos próprios homens em 
ação. Para Geertz, a análise da cultura não pode ser submetida a 
uma “ciência experimental em busca de leis”; ela é objeto de uma 
“ciência interpretativa, à procura do significado.”13

Foi na tentativa de encontrar eixos ordenadores da multipli-
cidade de sentidos que a cultura assumiu que Forquin elaborou 
cinco acepções do termo: 1) perfectiva tradicional; 2) positiva 
ou descritiva das ciências sociais; 3) patrimonial diferencialista 
ou identitária; 4) universalista-unitária; 5) filosófica. Vejamos, 
resumidamente, cada uma delas.

Na acepção tradicional, a cultura é 

considerada como o conjunto das disposições e das qualidades do 
espírito “cultivado”, isto é, a posse de um amplo leque de conhecimentos e 
de competências cognitivas gerais, uma capacidade de avaliação inteligente 
e de julgamento pessoal em matéria intelectual e artística, um senso de 
“profundidade temporal” das realizações humanas e do poder de escapar 
do mero presente.14
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Essa é uma acepção individualista e elitista da cultura, referin-
do-se ao indivíduo ilustrado, erudito, portador de um saber enci-
clopédico, formado na tradição da melhor educação humanística e 
filosófico-científica. Voltando à interpretação de Marilena Chauí, 
vamos encontrar a referência ao cultivo do espírito, aquilo que faz 
de um indivíduo um sujeito “culto”, isto é, alguém que “cultivou 
o espírito” e acumulou um vasto conjunto de conhecimentos. O 
contrário do indivíduo culto é o sujeito rude, isto é, rudimentar, 
primitivo. Cultivar o espírito significa superar esse estado de rude-
za e tornar-se um erudito, um ilustrado. Na pedagogia iluminista 
ilustrar era desenvolver nos indivíduos as luzes naturais da razão, 
uma tarefa para os mestres frente a seus alunos na escola.15

A segunda acepção destacada por Forquin é a descritiva de-
senvolvida pelas ciências sociais, tanto a Sociologia quanto a 
Antropologia, sobretudo a partir de meados do século XX. Ela 
se aproxima da definição elaborada por Tylor, no final do século 
XIX, que entendia a cultura como “este todo complexo” produzi-
do pelos homens e transmitido pela educação. No entanto, Tylor 
era um pensador evolucionista, que tratava a cultura como um 
“fenômeno natural que possui causas e regularidades, permitin-
do um estudo objetivo e uma análise capazes de proporcionar a 
formulação de leis sobre o processo cultural e a evolução.”16 Aliás, 
para ele, a tarefa desse estudo objetivo era exatamente proporcio-
nar o estabelecimento de uma “escala de civilização”, colocando, 
é claro, as nações europeias no topo da pirâmide, como expressão 
das sociedades civilizadas, e na base da pirâmide todos os outros, 
os primitivos e bárbaros.

O que essa descrição objetiva feita pelas ciências sociais do sé-
culo XX permite, sobretudo a partir da obra pioneira de Bronislaw 
Malinowski,17 é o entendimento das diversas culturas como elas 
são e não como alguém supõe que elas deveriam ser. Emerge e se 
constitui na Antropologia a perspectiva analítica conhecida por 
relativismo cultural. Nesse caso, a cultura é 

considerada como o conjunto dos traços característicos do modo de 
vida de uma sociedade, de uma comunidade ou de um grupo, aí compre-
endidos os aspectos que se podem considerar como os mais cotidianos, 
os mais triviais ou os mais “inconfessáveis”.18
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Há, no entanto, elementos importantes a serem considerados 
aqui. Se a cultura pode ser entendida como o “conjunto dos tra-
ços característicos do modo de vida de uma sociedade” é preciso 
entender, também, que nem toda a cultura constitui matéria de 
ensino ou que nem toda a cultura é incorporada aos conteúdos 
da educação. Nas palavras de Forquin:

É preciso reconhecer que sempre, e por toda a parte, a educação 
implica um esforço voluntário com vistas a conferir aos indivíduos (ou 
ajudar os indivíduos a adquirir) as qualidades, competências, disposições, 
que se têm por relativamente ou intrinsecamente desejáveis, e que para 
isso nem todos os componentes da cultura no sentido sociológico são de 
igual utilidade, de igual valor.19

Se a primeira acepção é demasiadamente elitista e restritiva e 
a segunda demasiadamente ampla e relativista, quando se fala da 
“transmissão cultural da educação” é preciso considerar que algu-
ma escolha deve ser feita. É aí que se situa a importância de uma 
boa formação dos profissionais do ensino para que se constituam 
como mediadores das culturas na escola. E é nesse contexto que 
devem ser lidas as outras três acepções do termo cultura destaca-
das por Forquin. 

A terceira acepção é a que Forquin denomina patrimonial, 
diferencialista ou identitária. É patrimonial porque há nela algo 
que constitui o patrimônio material, intelectual e simbólico de uma 
coletividade; é diferencialista porque esse patrimônio a diferencia 
de todas as outras culturas, ainda que possa ter algo em comum 
com elas; e é identitária porque esse patrimônio lhe confere uma 
identidade frente às outras culturas. Nesta acepção, a cultura é 
entendida como “um patrimônio de conhecimentos e de compe-
tências, de instituições, de valores e de símbolos, constituído ao 
longo de gerações e característico de uma comunidade humana 
particular, definida de modo mais ou menos amplo e mais ou 
menos exclusivo.”20 Cada comunidade humana particularmente 
tomada possui um “patrimônio de conhecimentos e competências, 
de instituições, de valores e de símbolos” que lhe dá uma identi-
dade e é esse patrimônio que é passado de geração a geração por 
meio da educação. 
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A quarta acepção destacada por Forquin é a que ele chama 
de universalista-unitária. Ela se refere “à idéia de que o essencial 
daquilo que a educação transmite (ou do que deveria transmitir) 
sempre, e por toda a parte, transcende necessariamente as fron-
teiras entre os grupos humanos e os particularismos mentais e 
advém de uma memória comum e de um destino comum a toda 
a humanidade”.21 É a expressão daquilo que Durkheim chamou em 
Educação e Sociologia,22 de aspectos uno e múltiplo da educação. 
No aspecto uno, de universal, a educação constitui uma “base 
comum” de conhecimentos compartilhados indistintamente por 
todos os indivíduos, independentemente da categoria social a que 
pertençam. Em seu aspecto múltiplo, relacionada à diferenciação 
social e à diversidade cultural, a educação deve garantir às novas 
gerações as condições exigidas pelo meio especial ao qual serão 
particularmente destinadas.

Finalmente, a quinta acepção destacada por Forquin é a que ele 
denomina filosófica, que afirma ser a cultura, “em primeiro lugar, 
antes de tudo, um estado especificamente humano, o próprio fato 
de ser humano, isto é, aquilo pelo qual o homem distancia-se da 
natureza e distingue-se especificamente da animalidade”.23 É sem-
pre bom lembrar que os animais vivem em sociedade, mas somente 
os seres humanos recriam intencionalmente seu ambiente, porque 
somente eles têm a potencialidade da cultura. É nesse sentido que 
a cultura constitui “o conteúdo substancial da educação, sua fonte 
e sua justificação última: a educação não é nada fora da cultura 
e sem ela.”24

A partir da explicitação dessas cinco acepções da cultura (o que 
permite ampliar nosso entendimento do termo, mas não esgota, é 
claro, a discussão), Forquin passa a discutir os modos pelos quais 
a escola seleciona os conteúdos da cultura para fazer deles matéria 
de ensino, organizados naquilo que, desde final do século XIX, 
já era entendido como currículo escolar.25 Entramos, aqui, no 
terreno pantanoso do debate sobre essa seleção, o que pressupõe 
a realização de escolhas por parte daqueles a quem cabe a tarefa 
de administrar o sistema. Dois pontos fundamentais do debate se 
cruzam no entendimento das relações entre cultura e escola. De 
um lado, a discussão sobre a ampliação do acesso ao conhecimento 
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escolar, entendido como direito do cidadão e dever do Estado, o 
que significa agregar à oralidade tudo o que esse conhecimento 
escolar permite em termos de alfabetismo, cultura letrada e escrita 
e posse de diplomas. De outro lado, a discussão sobre a seletividade 
cultural da escola, entendida como modos de operar a distribui-
ção do conhecimento escolar, o que significa trazer ao centro da 
discussão o “dilema cultural da escolarização de massa”.26

Quanto ao primeiro ponto, parece que ninguém, nos dias atuais, 
põe em questão o direito de acesso ao conhecimento escolar. No caso 
brasileiro, dizer que a nossa Constituição estabelece que a educação 
escolar – pelo menos no nível fundamental – é direito público subje-
tivo significa dizer que qualquer cidadão que não tenha acesso a ela 
pode acionar os poderes públicos e exigir a sua oferta. 

Quanto ao segundo ponto, a situação é mais complexa, tanto 
para a explicitação do que está em jogo quanto para o dimensiona-
mento prático da questão. Ao falar da “especificidade e seletividade 
da cultura escolar”, Forquin afirma que:

A ênfase posta sobre a função de conservação e de transmissão cultu-
rais da educação não deveria impedir-nos de prestar atenção ao fato de que 
toda educação, e em particular toda educação de tipo escolar, supõe sempre 
na verdade uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração dos 
conteúdos da cultura destinados a serem transmitidos às novas gerações.27

Isso significa dizer que, em nenhuma circunstância (a não 
ser em sociedades de elevada unificação moral cujo contato com 
outras sociedades é interditado), a educação reproduz a totalidade 
da cultura, mas apenas aspectos dela. Quanto mais diversificada 
é a sociedade e quanto mais nos aproximamos do nosso tempo, 
maior é a seletividade cultural operada pela educação e, de modo 
particular, a educação escolar. A escola, diz Forquin, “não ensina 
senão uma parte extremamente restrita de tudo o que constitui a 
experiência coletiva, a cultura viva de uma comunidade humana.”28 
Se se toma a cultura no sentido descritivo das ciências sociais, 
isto é, a cultura vista como o modo de viver de uma comunida-
de humana em determinado período, “é bastante evidente que 
o que constitui o objeto de uma transmissão formal explícita e 
intencional nas escolas não representa senão uma parte muito 
pequena dela.”29

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   230 01/11/13   12:09



231 

Por muito tempo considerou-se que essas escolhas eram deriva-
das de um procedimento técnico ao qual se atribuía a profissionais 
especializados da educação a tarefa de selecionar os conteúdos com 
que a escola deveria se ocupar. À organização desses conteúdos em 
um “percurso educacional, num conjunto contínuo de situações 
de aprendizagem às quais um indivíduo vê-se exposto ao longo 
de um dado período, no contexto de uma instituição de educação 
formal”30 dá-se o nome de currículo. Nos anos 1970, contudo, 
época do desencadeamento da crise de que se falou anteriormente, 
um conjunto de autores, principalmente na Inglaterra, passou a 
questionar severamente a organização desses conteúdos escolares. 
O marco referencial dessa nova leitura, que ficou conhecido pelo 
nome de Nova Sociologia da Educação, ou NSE, é um conjunto de 
artigos publicados em um livro coordenado por Michael Young, em 
1971, cuja questão central consistia em apresentar o conhecimento 
como instrumento de controle.31

A questão central, para os autores desses artigos, gira em torno 
dos fatores determinantes dos processos de seleção, de estruturação 
e de transmissão dos saberes escolares. Trata-se, pois, de analisar as 
questões relativas às estruturas de poder no interior da escola. Se, 
para os autores franceses, cujas teorias configuraram o paradigma 
da reprodução, a interpretação da escola é feita a partir do cenário 
externo a ela, com uma explicação centrada na origem social dos 
alunos (a ideologia dominante, a cultura dominante, as relações 
de classe no capitalismo), para a NSE as questões centrais são o 
próprio conhecimento escolar e os modos como são organizados. 
Daí que o currículo passa a ser uma questão de grande relevância 
para a investigação sociológica. O que é o currículo? Como ele 
se constitui? Quais são os conteúdos que ele reproduz, quem os 
seleciona e por quê? A resposta comum a todas essas questões é 
que aqueles que têm poder na sociedade – econômico ou simbó-
lico – têm, também, o poder de definir o que estudar na escola. 

Como assinala Forquin, o debate sobre educação, na Inglater-
ra, dá lugar, a partir desse momento, a uma interrogação sobre a 
natureza dos conteúdos cognitivos e culturais suscetíveis de serem 
incorporados aos programas escolares. Esse debate interroga, tam-
bém, a diferenciação destes conteúdos nas diversas redes escolares 
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e as formas de organização escolar em função das diferentes ca-
tegorias de públicos aos quais o ensino é dirigido. Trazendo essa 
discussão para o contexto brasileiro ficava relativamente fácil 
explicar porque nossos currículos eram centrados em elementos 
de cultura europeia. Levantar essas questões é fundamental para 
a reflexão sobre o modo como os profissionais do ensino se cons-
tituem como mediadores das culturas na escola.

Realizar a mediação cultural na escola é essencialmente fazer es-
colhas. A mediação cultural supõe, pois, primeiramente, construir 
um amplo conhecimento sobre culturas. É com base no próprio 
repertório cultural que o professor faz escolhas do que ensinar e 
do modo de ensinar. Essa não é uma escolha que cada um faz só e 
arbitrariamente, mas é uma escolha inserida num debate coletivo. 
E tão mais rico poderá ser o diálogo construído com os colegas 
e com os alunos quanto mais amplo for esse repertório cultural. 
Para fazer essas escolhas de modo equilibrado, evitando tanto o 
etnocentrismo quanto o relativismo extremado, é preciso seguir 
aquela regra básica do exercício antropológico: familiarizar o 
estranho e estranhar o familiar. 

Familiarizar o estranho é compreender o outro a partir da sua 
cultura, entendendo-a pelo que ela é e não pelo que eu gostaria 
que fosse. Por mais exótica (fora da minha ótica) que uma cultura 
possa ser, ela precisa antes ser compreendida que ser julgada. Isso 
não significa que não se possa fazer dela alguma crítica. Estranhar 
o familiar é tentar olhar para si mesmo com o olhar do outro e 
desnaturalizar seu próprio modo de ser. É tentar ver a si mesmo 
pelo olhar do estrangeiro e, talvez, por isso mesmo, adquirir a 
capacidade de fazer a necessária autocrítica. 

Um segundo elemento fundamental da mediação cultural na 
escola é ter a capacidade de realizar uma leitura crítica do mundo. 
Num duplo movimento, é preciso trazer o mundo para dentro da 
escola, ao mesmo tempo em que se faz da leitura dos livros um 
instrumento importante para a leitura do mundo. Como não é 
possível trazer o mundo inteiro para a escola e nem é possível 
– nem desejável – tomar todos os livros por fonte de leitura do 
mundo, mais uma vez voltamos ao ato da escolha orientado pela 
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capacidade crítica. Como a crítica sem conteúdo soa vazia, co-
nhecer esse mundo e suas culturas é o que se espera de um bom 
mediador cultural na escola.

Disso derivam duas questões fundamentais. A primeira é re-
conhecer a validade da crítica como parâmetro público e legítimo 
de validação ou não da organização do conhecimento escolar. 
Somente a crítica livre, consistente e esclarecida pode estabelecer 
os parâmetros que balizam as ações pedagógicas. A segunda é ter 
de reconhecer que, mesmo não alcançando o consenso, escolhas 
devem continuar existindo e alguém precisa tomar decisões sobre 
o que ensinar e como ensinar. Daí, mais uma vez, a necessidade de 
voltar a afirmar que somente uma formação qualificada dos pro-
fissionais do ensino poderá fazer face, de algum modo e em algum 
nível, às estruturas de poder que governam a instituição escolar. 
Se isso não é suficiente para reverter o quadro de crise profunda 
do qual a instituição padece nas últimas décadas – pois seus pro-
blemas não serão resolvidos por essa via – pelo menos teremos 
mediadores culturais capazes de julgamento mais consistente dos 
próprios atos no exercício de fazer escolhas.

quESTõES DE ORDEM PRÁTICA NA 
FORMAÇÃO DO MEDIADOR CulTuRAl

Não se trata propriamente de uma conclusão, mas eu gostaria 
de apontar alguns elementos de ordem prática relativos à forma-
ção de professores, os quais considero importantes para que esses 
profissionais do ensino possam se situar de modo mais consis-
tente como mediadores culturais no enfrentamento dos desafios 
cotidianos da profissão. Esses elementos são de duas dimensões. 
Uma é a dimensão intelectual; a outra é a dimensão ético-moral.

Quanto à dimensão intelectual, podem ser destacados, dentre 
outros possíveis:
1. Domínio dos conteúdos do ensino. A despeito da importância 

de muito do que se falou sobre o fato de o ofício de professor 
ter que deslocar o foco do “ensinar conteúdos” para “ensinar a 
aprender”, não há dúvida de que o domínio de conteúdos con-
tinua com lugar reservado na cultura escolar. Isso pouco tem a 
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ver com acesso a informação – atividade para a qual a escola é 
até dispensável – e muito a ver com a aquisição da capacidade 
de transformar informação em conhecimento. Oxalá seja pos-
sível, além disso, fazer desse conhecimento um instrumento 
de formação de novas sensibilidades sociais, culturais, éticas 
e estéticas. Dificilmente isso será possível sem um profundo 
conhecimento dos embates culturais do nosso tempo.

2. Domínio das ferramentas de comunicação e interlocução. Tem 
sido discutido exaustivamente o papel relevante das novas tec-
nologias para a educação escolar. Cada época, historicamente 
considerada, teve que confrontar o desafio de trazer suas novas 
tecnologias para a escola e com as novas tecnologias digitais 
isso não é diferente. É preciso, pois, permitir aos professores o 
domínio possível dessas novas tecnologias. Sem ilusões, con-
tudo, pois a cada momento novas tecnologias continuam a nos 
desafiar, mesmo aos que acabaram de dominar as tecnologias 
já existentes. Mesmo que alguém seja capaz de dominar todas 
essas tecnologias e fazer delas bom uso pedagógico, ainda assim 
será um profissional incompleto se não dominar a capacidade 
da boa comunicação. O domínio da capacidade de falar bem, de 
estabelecer uma modulação adequada na abordagem de temas 
complexos, de produzir boa interação no cotidiano da sala de 
aula, tudo isso constitui ferramenta fundamental para uma boa 
mediação.

3. Domínio das capacidades de “transposição didática”. Todos 
conhecem a figura do professor que conhece muito, mas não 
sabe ensinar. A começar por nossos cursos de formação de 
professores, são recorrentes as queixas de que há muitos pes-
quisadores de ponta que se revelam trágicos no manejo de uma 
sala de aula, seja porque veem esse ofício como algo menor, 
seja porque não receberam formação para isso. Daí a ampla 
discussão sobre a distinção entre a formação do bacharel e a 
formação do licenciado. Um bacharel bem formado pode ser 
alguém capaz de dominar os fundamentos conceituais e práticos 
de uma determinada área. Um professor bem formado, além do 
domínio desses fundamentos, precisa necessariamente conhecer 
os modos de transmiti-los às novas gerações.
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4. Domínio das ferramentas de avaliação. Do mesmo modo que o 
manejo de uma sala de aula pode se revelar uma tragédia para 
quem não deseja estar lá ou não tem preparo adequado para tal, 
as formas de avaliação podem expressar um domínio precário 
ou ausência de qualquer referência sobre o que se pretende como 
resultado de um trabalho pedagógico. Tanto o que ensinar a 
determinado público quanto o como verificar se os objetivos 
foram alcançados não dependem de um gesto espontâneo de 
boa vontade, mas de um conhecimento que só se aprende a 
partir de um bom curso de formação inicial e largo tempo de 
amadurecimento na prática e reflexão sobre ela.
Quanto à dimensão ético-moral, podem ser destacados os 

seguintes elementos.
Ética e moral são dois termos que podem ser tratados no mesmo 

contexto. Se a moral foi transformada num palavrão do qual grande 
parte da pedagogia contemporânea quer distância, isso se deve ao 
fato de a crítica à moral autoritária da ditadura ter jogado fora a 
criança com a água do banho. Ainda está para ser feito balanço 
mais cuidadoso dessa ressaca que já dura mais de trinta anos. 

Ética é palavra que vem do grego éthos e quer dizer propriedade 
do caráter ou costume. Aristóteles denominou “éticas” as investi-
gações que realizou sobre os caracteres e os costumes humanos.32 
Ética é, também, parte da filosofia que toma por objeto imediato 
os juízos de apreciação sobre os atos qualificados como bons ou 
maus, ou os julgamentos valorativos que, historicamente, põe 
em confronto as relações entre bem e mal. Em texto atribuído a 
Roberto da Matta pode-se ler:

Ética é o limite que faz com que uma pessoa diga “não” a si mesma. 
A ética se diferencia da censura porque, enquanto a censura vem de fora, 
dependendo da política, a ética, ao contrário, vem de dentro. A ética é a 
voz da consciência, não a sirene do camburão. Censura tem a ver com 
violência. Ética fala da incessante luta da consciência consigo mesma. 
Acabe-se com a censura e uma sociedade floresce; tire-se a ética e não 
há civilização.

Moral é palavra que vem do latim moralis, termo criado por 
Cícero para traduzir a palavra grega “éthos”. A moral pode ser 
compreendida como o que é relativo aos costumes ou às regras de 
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conduta admitidas pelas sociedades humanas.33 Em termos bem 
simples, pode-se dizer que enquanto a ética remete às atitudes, ao 
comportamento, ao agir humano em determinado meio social, a 
moral é o conjunto das referências normativas que balizam essa 
ação. Segundo Émile Durkheim:

Todo mundo distingue mais ou menos nitidamente, na moral, dois ele-
mentos que correspondem exatamente àqueles que apresentamos aqui: são 
o que os moralistas chamam o bem e o dever. O dever é a moral enquanto 
ela ordena e proíbe; é a moral severa e rude, com prescrições coercitivas; 
é a ordem que é preciso obedecer. O bem é a moralidade enquanto nos 
aparece como uma coisa boa, como um ideal amado, ao qual aspiramos 
com um movimento espontâneo de nossa vontade.34

É por isso que a educação supõe necessariamente uma moral, o 
que nada tem a ver com conservadorismo. Por um lado, ela supõe 
o esforço de trazer para a vida social as novas gerações que vêm 
ao mundo. Entrar na vida sociocultural supõe, necessariamente, 
submeter-se a determinadas regras de conduta, isto é, internalizar 
determinados caracteres e costumes humanos vigentes em deter-
minado tempo e lugar. Isso independe das escolhas feitas pelos 
indivíduos, uma vez que foge por completo ao indivíduo a decisão 
de nascer em determinado lugar e em algum momento da história. 
Por isso, Durkheim afirma que um dos pilares da moral é o dever 
de obedecer a determinadas ordens, prescrições e regulamentos. 
Sem isso a vida social torna-se impossível. 

Por outro lado, ela supõe o esforço de produzir o novo como 
expressão do desejo de realizar o bem, por um gesto que expressa 
“um movimento espontâneo de nossa vontade”. Se a educação é 
uma prática social ou ação orientada por um valor (econômico, 
político, social, ético, estético), assumido como relevante, e se esse 
valor tem sempre uma dimensão de positividade a orientar uma 
conduta, o que se espera dos mediadores culturais na escola é que 
pelo menos suas ações sejam balizadas por um exercício sistemá-
tico de reflexão sobre as culturas. Isso não resolverá o problema 
da crise na educação, mas poderá fortalecer algumas coordenadas 
culturais de que nossa escola atualmente sente muita falta.
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NOTAS

1 BRESSOUX, 2003; BROOKE; SOARES, 2008.
2 DURKHEIM, 1995.
3 FORQUIN, 1993, p. 9.
4 FORQUIN, 1993, p. 10.
5 O “paradigma da reprodução” é um conjunto de teorias sociológicas da educa-

ção que se desenvolveram, principalmente na França, a partir dos anos 1960, 
e que traziam uma nova explicação sobre a relação entre escola e sociedade. 
Ele indica que a escola funciona mais como mecanismo de reprodução da 
realidade social que de produção de novas relações sociais, e exerceu enorme 
influência na crítica às instituições escolares. Nas décadas de 1960 e 1970 uma 
grande quantidade de estudos sobre a escola passou a denunciá-la como ins-
trumento de reprodução social, o que inverteu radicalmente a expectativa que 
se tinha dela. Louis Althusser denunciou a escola como espaço de reprodução 
da ideologia dominante. Pierre Bourdieu e Claude Passeron denunciaram-na 
como espaço de reprodução da cultura dominante. Christian Baudelot e Roger 
Establet viram nela os espaços de reprodução das relações de classe do capita-
lismo. Uma boa síntese desses autores pode ser lida em Escola e Democracia, 
de Dermeval Saviani.

6 BOURDIEU; PASSERON 1992.
7 SOUZA, 2009.
8 SOUZA, 2009, p 24.
9 CHAUÍ, 1994, p. 11. 
10 LARAIA, 2002, p. 25.
11 TYLOR apud LARAIA, 2002, p. 25.
12 FORQUIN, 1993, p. 11.
13 GEERTZ, 1989, p. 15.
14 FORQUIN, 1993, p. 11.
15 SOUZA, 2007.
16 LARAIA, 2002, p. 30.
17 DURHAM, 1984.
18 FORQUIN, 1993, p. 11.
19 FORQUIN, 1993, p. 11.
20 FORQUIN, 1993, p. 12.
21 FORQUIN, 1993, p. 12.
22 DURKHEIM, 2011.
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23 FORQUIN, 1993, p. 12.
24 FORQUIN, 1993, p. 12.
25 Para uma discussão inicial sobre currículo escolar, ver: GOODSON, Ivor. 

Currículo: teoria e história. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. MOREIRA, Antô-
nio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo, cultura e sociedade. 
10. ed. São Paulo: Cortez, 2008. SILVA, Tomaz Tadeu da. O que produz e o 
que reproduz em educação: ensaios de Sociologia da Educação. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1991. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma 
introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

26 FORQUIN, 1993, p. 43.
27 FORQUIN, 1993, p. 11.
28 FORQUIN, 1993, p. 15.
29 FORQUIN, 1993, p. 15.
30 FORQUIN, 1993, p. 22.
31 SILVA, 1991.
32 <http://www.nepp-dh.ufrj.br/ole/>.
33 <http://www.nepp-dh.ufrj.br/ole/>.
34 DURKHEIM, 2008, p. 102.
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Parte 4 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS) 

PARA A DIVERSIDADE
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M a r c O  a n t O n i O  t O r r e s

POSSIBIlIDADES DE uMA 
COMPREENSÃO INTERCulTuRAl 

DOS DIREITOS lgBT NA EDuCAÇÃO

No presente capítulo defendo a importância do reconheci-
mento dos direitos de LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais) no contexto educacional para o enfrentamento dos 
dispositivos da heteronormatividade que prejudicam alunos(as), 
professores(as) e o acesso igualitário à educação. Minha análise 
pretende indicar uma questão necessária a educadores(as), pois 
argumento que os direitos de LGBT podem se constituir em pos-
sibilidades ao enfrentamento da heteronormatividade na escola 
pública, pois esses direitos têm se inserido nas políticas de direitos 
humanos do Estado brasileiro. Assim, faço uma análise crítica dos 
direitos de LGBT nas políticas de direitos humanos e da necessi-
dade de compreendê-los diferentemente de uma concepção liberal 
dessas políticas. Para minhas análises proponho alguns pontos: a 
homofobia como problema para educação, as disputas de grupos 
ao redor do reconhecimento desses direitos e, por fim, as políticas 
de direitos humanos a partir de uma perspectiva intercultural 
na educação. Apresento como conclusão inicial que os direitos 
LGBT podem se tornar uma possibilidade de interculturalidade 
dos direitos humanos e desse modo propiciar um acesso mais 
igualitário a educação.
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hETERONORMATIVIDADE E hOMOFOBIA 
COMO PROBlEMA PARA EDuCAÇÃO

Para compreender a importância do reconhecimento dos di-
reitos de LGBT é crucial, até antes de sua definição, que se com-
preenda que esses se constituem como necessidade e não apenas 
possibilidade para muitos sujeitos. Essa afirmação se justifica 
diante das violências e modos de subalternização que atingem 
determinadas formas de vida desclassificadas a partir das normas 
de gênero. Nos discursos e práticas sociais homens e mulheres 
são definidos nas dinâmicas sociais pelo binarismo sexual, pelo 
privilégio do masculino e pela heterossexualidade compulsória, 
isto é, pelas normas de gênero que naturalizaram a tríade gênero-
-desejo-sexo.1 Essas normas fazem parte dos ideais regulatórios 
atuais em que o casal heterossexual e monogâmico se torna a única 
possibilidade normal/moral, portanto aceitável, para expressões e 
práticas que envolvem as sexualidades; esses ideais têm sido defi-
nidos como a heteronormatividade que regulam os corpos pelos 
dispositivos da transfobia, lesbofobia, homofobia, entre outros. 

A heteronormatividade é tributária das formações discursivas 
hegemônicas do ocidente cristão, corroboradas/traduzidas princi-
palmente em discursos médicos, religiosos, morais e educacionais. 
Conforme Prado e Junqueira,2 o termo homofobia foi inicialmen-
te utilizado pelo psicólogo norte americano George Weinberg 
em 1972 para nomear o medo que homossexuais causavam em 
heterossexuais. O termo atualmente indica, de modo geral, um 
conjunto de práticas e de saberes utilizados para a subalternização 
e exclusão afetiva, intelectual e política de sujeitos que entram em 
conflito com o padrão heteronormativo.3

Os dispositivos da heteronormatividade, ainda que resumidos 
no termo homofobia e/ou preconceito/discriminação, são bastan-
te explícitos nos contextos educacionais brasileiros conforme se 
constata em diferentes e diversas pesquisas,4 sendo a escola con-
siderada como um dos contextos de maior incidência da homo-
fobia por alguns autores,5 algo que também atinge professores(as) 
considerado(as) em conflito com as normas de gênero.6 Em 
pesquisa realizada durante a 8ª Parada do Orgulho GLBT (Gays, 
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Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais), em Belo Horizonte, 
em 10 de julho de 2005, 44,7% dos entrevistados disseram já ter 
sofrido discriminação na escola; esta ocupa o terceiro lugar de 
maior discriminação, após a família e lugares públicos de lazer.7 
Segundo o relatório final da pesquisa Estudo qualitativo sobre a 
homofobia no ambiente escolar em 11 capitais brasileiras,8 financiada 
com recursos públicos e realizada em 11 capitais brasileiras, a 
homofobia está presente na escola brasileira, porém é negada pela 
maioria dos participantes da comunidade escolar. 

A escola não difere da sociedade brasileira marcadamente 
homofóbica, contudo, sem assumir-se nessa condição. A consta-
tação da homofobia brasileira pode ser corroborada pela pesquisa 
de opinião pública Diversidade sexual e homofobia no Brasil.9 
Segundo essa pesquisa, apenas 8% dos entrevistados discordam 
parcialmente da frase “Deus fez o homem e a mulher [com sexos 
diferentes] para que cumpram seu papel e tenham filhos”, frase 
sugerida pela pesquisa; na população entrevistada 92% dos entre-
vistados concordam em algum grau e 84% concordam totalmente 
com a frase. Outros dados que corroboram as informações acerca 
da homofobia foram divulgados pela primeira vez em 2012 a partir 
de um levantamento realizado pela Secretaria de Direitos Humanos 
(SDH). Foram 6.809 denúncias de violações dos “direitos huma-
nos de homossexuais” em 2011, sendo que ao menos 278 mortes 
estavam relacionadas à homofobia.10 Esse é o pano de fundo em 
que grupos demandam pelos direitos LGBT tanto nas dinâmicas 
da educação como nas relações sociais em geral. Também indica 
outros grupos que criam obstáculos para o reconhecimento desses 
direitos.

Toda a educação fica prejudicada com o preconceito, segundo 
afirma a pesquisa Preconceito e discriminação no ambiente escolar,11 
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). O estudo 
revelou que 96,5% dos entrevistados têm preconceito contra por-
tadores de necessidades especiais; 94,2% têm preconceito etnorra-
cial; 93,5%, de gênero; 91%, de geração; 87,5%, socioeconômico; 
87,3%, com relação à orientação sexual; e 75,95% têm preconceito 
territorial. Podemos atentar que os critérios de discriminação se 
somam, isto é, uma criança negra e pobre poderá se tornar mais 
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facilmente alvo de agressões; um menino mais afeminado e/ou 
que assuma viver a travestilidade poderá sofrer maior agressão 
que outro que permanece oculto, quando isso é possível. 

Assim se pode afirmar que no ambiente escolar os dispositivos 
da heteronormatividade se relacionam diretamente com o desem-
penho e permanência dos(as) alunos(as) e dos professores(as) 
no contexto escolar. A escola, nesse sentido, se constitui como 
um espaço de exclusão/hierarquização em que se criam outsiders 
pela desclassificação da humanidade de sujeitos em conflito com 
as normas de gênero. A noção de outsider foi bem definida por 
Norbert Elias12 no Ensaio teórico sobre as relações entre estabelecidos 
e outsiders, introdução do livro abaixo citado:

Assim como, costumeiramente, os grupos estabelecidos vêem seu 
poder superior como sinal de valor humano mais elevado, os grupos 
outsiders, quando o diferencial de poder é grande e a submissão inelu-
tável, vivenciam afetivamente sua inferioridade de poder como um sinal 
de inferioridade humana.13

Os direitos LGBT podem fornecer à educação uma possibilida-
de para o enfrentamento dos dispositivos da heteronormatividade 
criando tensão nas interdependências sociais em que são consti-
tuídos os outsiders; isso pode promover duas situações diferentes 
que podem se apresentar de forma simultânea. Primeiro pode-se 
ter um ganho no enfrentamento da heteronormatividade pela 
possibilidade da diminuição da desigualdade entre outsiders e 
estabelecidos, ao mesmo tempo outra situação pode surgir, isto 
é, um aumento de tensões sociais e conflitos com o recrudesci-
mento dos dispositivos heteronormativos. Este recrudescimento 
pode levar educadores(as) a declinarem de denunciar e enfrentar 
a homofobia. Segundo Norbert Elias14 esse aumento de tensão 
faz parte das lógicas do século XX em que se verifica uma maior 
interdependência dos processos sociais na qual outsiders e estabe-
lecidos são obrigados a dividir espaços sociais, como é o caso da 
educação, se orientada por uma perspectiva igualitária. 

Nesse sentido “humanidade” tem ao mesmo tempo o significado de 
estrutura de interdependência e de uma estrutura de tensão: justamente 
porque as interdependências se tornaram maiores, o comburente das 
tensões e conflitos tornou-se universal.15
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Enquanto os outsiders permanecem na condição de subalterni-
zados não se é possível pensar o aumento de tensão, porém quando 
esses começam a questionar as relações que os constituem como 
tais podem-se observar grandes tensões nos processos sociais. 
Essa questão pode levar ao aumento dos crimes classificados 
como homofóbicos, ainda que isso não possa ser uma afirmação 
categórica. A maior percepção desses crimes pode ser ilustrada 
pelas notificações crescentes sobre morte de LGBT que o Grupo 
Gay da Bahia16 registra periodicamente.

Tabela 1 
Relação de assassinatos de LGBT entre os anos 2005 e 2011 no Brasil

Ano Gays Travestis Lésbicas Total
2011 162 98 7 266
2010 140 110 10 260
2009 117 72 9 198
2008 121 59 7 187
2005 56 24 1 81

Fonte: Sítio eletrônico do Grupo Gay da Bahia.

Diversas categorias ao longo do século passado intensificaram 
os questionamentos às hierarquias humanas; nas últimas décadas 
do século XX as sexualidades assumiram destaque nesse contexto. 
Aqui devemos atentar que em Elias17 as categorias indivíduo e 
sociedade não podem ser explicadas de modo separado, compre-
endendo que essas existem a partir e em relação às teias de inter-
dependências sociais. Os direitos LGBT surgem como elementos 
que têm provocado um aumento de tensão em países da África, 
da Ásia e das Américas conforme a publicação Políticas sobre 
sexualidad: reportes desde las líneas del frente18 e devem ser com-
preendidos a partir dessa noção de interdependência. A negação 
da homofobia por parte da comunidade escolar19 ou a omissão dos 
direitos LGBT no currículo e materiais didáticos20 não significa 
uma posição neutra na escola, mas uma posição favorável para 
que se continue como está, isto é, deixar que a escola continue 
orientada pelos grupos que combatem/negam os direitos LGBT.
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Outra questão que surge em relação aos direitos LGBT diz res-
peito às possibilidades de se criar novas formas de regulação que 
continuem definindo os corpos por uma compreensão normativa 
de gênero, incapaz de deslocar as definições de humano orienta-
das pelos modelos idealizados de homem e mulher, masculino 
e feminino com ideais regulatórios dos corpos. Assim é preciso 
analisar esses direitos LGBT distanciando-os de uma compreensão 
liberal dos direitos humanos tanto no campo das políticas destes21 
como nos terrenos da educação.22

DIREITOS lgBT NA EDuCAÇÃO

A definição de direitos LGBT não deve ser compreendida 
como se indicasse um conjunto de leis e normas definidas em 
instrumentos das políticas de direitos humanos. Eles indicam um 
conjunto de demandas que denunciam a ausência de direitos que 
marca a existência de sujeitos desclassificados pelas normas de 
gênero. Todavia é possível uma definição inicial desses direitos. 

Tais “direitos LGBT”, que muitas vezes nada têm a ver diretamente 
com a sexualidade (como questões previdenciárias, adoção, liberdade 
de movimento em espaços públicos ou de mudança de nome e sexo em 
certidões de nascimento), vêm sendo compreendidos como “direitos 
sexuais”, dado o fato de os processos sociais e políticos de estigmatização 
e discriminação que deles privam pessoas LGBT envolverem historica-
mente determinados valores relativos à sexualidade. Dito de outro modo, 
conforme construídos contemporaneamente no Brasil, direitos sexuais se 
referem a prerrogativas legais relativas ou à sexualidade ou a grupos sociais 
cujas identidades foram forjadas sobre formas específicas de desejos e de 
práticas sexuais.23

Compreendidos desse modo considero que essas são demandas 
dentro daquilo que ativistas acadêmicos ou não, militantes dos mo-
vimentos sociais e o discurso do Estado têm definido como política 
de direitos humanos no Plano Nacional de Promoção da Cidadania 
e dos Direitos Humanos de LGBT,24 pois articulam orientações 
para transformar prerrogativas legais em instrumentos de direitos 
humanos especificamente para LGBT. Internacionalmente se pode 
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encontrar de modo amplo a discussão desses direitos em diversas 
partes do mundo.25 O documento Princípios de Yogyakarta26 é um 
dos exemplos de demandas internacionais desses direitos. Esses 
documentos buscam dar inteligibilidade social aos direitos LGBT 
e fornecem argumentos a grupos e sujeitos para o enfrentamento 
da heteronormatividade. 

Para analisar os direitos LGBT utilizo noções de Judith Butler, 
Norbert Elias e Boaventura Souza Santos, autores de perspectivas 
teóricas bastante divergentes, porém possuem uma algo em co-
mum: criticam relações sociais em que as formas de hierarquização 
constituem obstáculos aos processos democráticos. Utilizo as 
noções desses autores por uma abordagem transdisciplinar, sem 
pretensões de sínteses teóricas. Minha compreensão de sujeito e 
sociedade permanece a partir de Norbert Elias,27 ainda que nesse 
autor se considere a ausência de análises atuais das categorias 
heteronormatividade e políticas de direitos humanos. Contudo, 
a partir de Elias é possível perguntar e analisar como a educação 
possui uma função fundamental para o questionamento das in-
terdependências sociais marcadas pela homofobia. 

As elaborações de Judith Butler são tributárias de discussões 
próprias da flexibilidade da “Nova Política de Gênero”28,29 que se 
propõe à desconstrução teórica de várias categorias normativas. 
Essa perspectiva pode, ainda que com reservas, ser aproximada 
das compreensões foucaultianas. Butler30 acentuará a importân-
cia da linguagem na produção dos sujeitos e na problemática 
das posições identitárias nos diversos feminismos, analisando o 
machismo de muitas feministas. A proximidade dessa autora com 
Michel Foucault está em compreender tanto a subjetividade como 
a cidadania como artefatos da cultura em vista da normalização 
dos sujeitos nas formações discursivas. Butler31 critica a constru-
ção das identidades sexuais como categorias estáveis, algo que se 
observa na naturalização categoria heterossexual pelas normas 
de gênero. As afirmações dos direitos LGBT poderiam funcionar 
como uma regulação dos sujeitos por novas versões do gênero 
normativo, principalmente se supõe LGBT como categorias sexuais 
e de gênero estáveis. Em seguida apresento a necessidade de rom-
pimento com determinados pressupostos do ocidente marcado 
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por uma formalização liberal dos direitos humanos. Isso é das 
condições para que se evite a estabilização das categorias sexuais 
pelos direitos LGBT.

Em Boaventura Souza Santos32 a construção intercultural dos 
direitos humanos está ligada à construção intercultural da igualda-
de e da diferença no mundo contemporâneo. Ele, interessado em 
analisar um sistema mundial da negação/construção da cidadania, 
propõe como eixos desse sistema a desigualdade e a exclusão, mais 
precisamente a partir do século XIX. Considera que nesse contexto 
esses são sistemas que não encontram justificativas em princípio, 
precisando de justificativas plausíveis. Santos33 defende que no 
mundo contemporâneo a desigualdade e a exclusão se conver-
tem uma na outra, via a crise das sociais democracias dos países 
centrais. Já nos Estados periféricos, como o caso do Brasil, essa 
conversão ocorre na contemporaneidade ainda que não tenhamos 
experimentado o Estado de bem-estar social como foi nos países 
centrais da Europa e Estados Unidos da América. Mas o que me 
interessa principalmente é a definição de exclusão, convertida ou 
não em desigualdade, e seu encaminhamento nas políticas nacio-
nais para uma crítica necessária às políticas de direitos humanos. 
As práticas da formalização dos direitos civis na perspectiva libe-
ral ou daqueles mais próximos dos ideários da esquerda como os 
direitos sociais mostraram-se bastante refratárias às lutas dos mo-
vimentos homossexuais na segunda metade do século XX. Grupos 
de militantes, governos, entidades de diversos locais ou não entre 
outros atores/autores das políticas de direitos humanos não foram 
capazes de analisar como a construção social dos instrumentos 
de direitos humanos se orientou pela heteronormatividade. Veja-
mos a definição da exclusão como um processo histórico. Nessa 
a orientação sexual se constitui como uma das justificativas para 
que a exclusão opere a desqualificação de sujeitos. 

Trata-se de um processo histórico através do qual uma cultura, por 
via de um discurso de verdade, cria o interdito e o rejeita. Estabelece 
um limite para além do qual só há transgressão, um lugar que atira para 
outro lugar, a heterotopia, todos os grupos sociais que são atingidos pelo 
interdito social, sejam eles a delinqüência, a orientação sexual, a loucura, 
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ou o crime. (…) A desqualificação como inferior, louco criminoso ou 
pervertido consolida a exclusão e é a periculosidade pessoal que justifica 
a exclusão. (…) Na base da exclusão está uma pertença que se afirma pela 
não pertença, um modo específico de dominar a dissidência. Assenta num 
discurso de fronteiras e limites que justificam grandes fracturas, grandes 
rejeições e segregações. Sendo culturais e civilizacionais, tais fracturas tem 
também consequências sociais e econômicas ainda que se não definam 
primordialmente por elas.34

Entre as instituições do Estado, a escola é uma em que a ho-
mogeneização das políticas públicas pode apagar a diferença, algo 
notório quando analisamos as sexualidades na educação. A escola 
é uma tentativa de cumprir a afirmação de que todos têm direito a 
educação, portanto que todos deveriam ter acesso igualitário aos 
processos escolares. Todavia nas dinâmicas da escola permanece 
a incapacidade de contemplar as demandas de reconhecimento de 
família homoafetivas, de LGBT etc. tanto no currículo35 como nos 
materiais didáticos.36 A isso se soma um amplo conjunto de proble-
mas derivados da homofobia no espaço escolar.37 Educadores(as) 
que se negam a reconhecer as demandas de sujeitos por esses di-
reitos contribuem para a indiferença aos processos que perseguem 
e eliminam vidas cotidianamente. Isso acontece pela predisposição 
em definir previamente que todos(as) os(as) que participam da 
comunidade escolar sejam heterossexuais. “Em vez do direito à 
diferença, a políticas de homogeneização cultural impôs o direito 
à indiferença”.38

Há que se pensar nesse contexto as articulações que fazem 
documentos públicos como os Princípios de Yogyakarta39 e o Plano 
Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de 
LGBT,40 estes como representativos do que tenho denominado 
como direitos LGBT. Esses documentos trazem noções interes-
santes como orientação sexual e identidade de gênero que pautam 
diferentes contextos sociais.

COMPREENDENDO “orientação sexual” como estando referida à 
capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração emo-
cional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo 
gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter relações íntimas 
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e sexuais com essas pessoas; ENTENDENDO “identidade de gênero” 
como estando referida à experiência interna, individual e profundamente 
sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou não, cor-
responder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento 
pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da 
aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) 
e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de 
falar e maneirismos.41

Consideramos a emergência das categorias orientação sexual 
e identidade de gênero como indicadores de alterações na balan-
ça de poder na figuração estabelecidos-outsiders. O conceito de 
figuração ou configuração utilizado é de Norbert Elias42 e diz de 
relações que se estabelecem entre seres humanos nos mais variados 
níveis das relações humanas, seja em pequenos grupos, em países 
ou mesmo em contextos internacionais.

Boaventura Souza Santos43 afirma que para uma concepção 
intercultural dos direitos humanos é necessário romper com a 
perspectiva liberal hegemônica desses direitos, que muitas das 
vezes somente enfatizam os direitos civis. Ainda assim, considera 
que a categoria direitos humanos tenha povoado os discursos 
como um sinônimo de emancipação ao tornar-se pauta da agenda 
política da esquerda e/ou um preenchimento do vazio deixado pelo 
socialismo. Santos44 irá propor cinco premissas para compreensão 
intercultural dos direitos humanos, o que poderia ser uma saída 
possível para fazer desses uma possibilidade de pensar a dignidade 
humana de modo pós-imperialista e contra-hegemônico. 

A primeira premissa é uma postura crítica que supere o debate 
sobre universalismo e relativismo cultural. É necessário que se bus-
quem diálogos interculturais que localizem preocupações conver-
gentes em relação a questões como dignidade humana. Contudo o 
desafio está em definir critérios das exigências diante das diferentes 
concepções de cada cultura. A segunda premissa reconhece que 
todas as culturas, ainda que por linguagens diferentes, expressam 
concepções de dignidade humana. Já a terceira reconhece que essas 
concepções de dignidade humana são incompletas e problemáticas, 
exigindo um olhar de fora e uma flexibilidade de dentro de cada 
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grupo cultural. Contudo deve-se atentar que nenhuma cultura é 
monolítica, essa é a quarta premissa. Por ela postula-se a possibi-
lidade de se encontrar pontos possíveis de dialogicidade. A última 
premissa pareceu-me mais interessante, ainda que conectada com 
as demais como todas as outras. Ela reconhece a tendência cultu-
ral de distribuição dos grupos sociais de modo hierárquico via o 
princípio da igualdade e o da diferença. O primeiro operando pela 
divisão hierárquica dos estratos socioeconômicos tomados como 
unidades homogêneas e o segundo operando pela “hierarquia 
entre identidades e diferenças consideradas únicas (a hierarquia 
entre etnias ou raças, entre sexos, entre religiões, entre orientações 
sexuais)”.45 Disto decorre a afirmação do autor sobre a modulação 
dos direitos humanos diante desses dois princípios.

Os dois princípios não se sobrepõem necessariamente e, por esse 
motivo, nem todas as igualdades são idênticas e nem todas as diferenças 
são desiguais. Daí que uma política emancipatória de direitos humanos 
deva saber distinguir entre a luta pela igualdade e a luta pelo reconhe-
cimento igualitário das diferenças a fim de poder travar ambas as lutas 
eficazmente.46

Com isso não podemos pensar que os direitos LGBT possuam 
significados iguais em diferentes culturas, mas podem estabelecer 
articulações desses direitos com aquilo que em cada cultura é 
definido/compreendido como dignidade humana. A escola pode 
ser um local privilegiado dessa tradução da dignidade humana 
para aqueles considerados outsiders. Santos47 acentuará em sua 
construção teórica a importância das identidades, ainda que de 
modo não essencialista, na constituição da cidadania e se distancia 
daqueles considerados pós-modernos ao recusar “uma concepção 
pós-moderna da modernidade”.48 Com isso esse autor orienta suas 
elaborações implicando-se com a manutenção de uma sociedade 
mais justa e solidária. Reconhece a complexidade da noção de 
dignidade humana, mas não a descarta. “Proponho, em alternativa 
ao universalismo abstracto e imperial, um universalismo concreto, 
construído de baixo para cima, através de diálogos interculturais 
sob diferentes concepções de dignidade humana”.49
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Essa proposta indica sua compreensão da necessidade de 
aprofundar esses diálogos diante da incompletude de todas as 
culturas humanas e perspectivar os direitos humanos de modo 
intercultural. Quando nomeio os direitos LGBT como um conjunto 
de demandas que têm sido articuladas por autores de diferentes e 
diversos referenciais culturais50 e por documentos elaborados por 
diferentes grupos no âmbito das políticas de direitos humanos,51 
afirmo que esses direitos carregam um potencial intercultural 
capaz de não se fechar em identidades sexuais estáveis, ainda que 
passem por momentos de delimitação de fronteiras nas disputas 
do espaço político.

Nessa perspectiva intercultural os direitos LGBT em suas pos-
sibilidades, insuficiências e contradições poderia ser um passo im-
portante no enfrentamento da heteronormatividade na educação. 
Disso as escolas não têm mais como se furtar, pois a emergência 
de sujeitos que se definem transexuais, travestis, lésbicas, gays, 
bissexuais, entre outras sexualidades, é cada vez mais presente. 
Por isso a importância desses sujeitos terem suas identidades 
reconhecidas/legitimadas em políticas públicas. Todavia, ainda 
assim, os direitos LGBT são constantemente obstaculizados pela 
heteronormatividade. Esta ainda demonstra sua capacidade em 
marcar as relações de poder a partir das normas de gênero, cons-
tituindo os sujeitos em conflito com essas normas como outsiders 
nos contextos sociais e especificamente no ambiente escolar. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

Podemos considerar que apesar dos limites dos documentos 
Princípios de Yogyakarta e Plano Nacional de Promoção da Cida-
dania e dos Direitos Humanos de LGBT eles podem ser conside-
rados como exemplos de direitos LGBT. No entanto, afirmo que 
somente a partir dessas premissas apontadas por Santos52 é possível 
construir a noção de dignidade humana de modo intercultural. 
Na educação é preciso evitar compreensões dos direitos humanos 
nas lógicas da tolerância, ou naquilo que Santos53 define como 
direitos humanos de baixa intensidade, isto é, uma democracia 
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de baixa intensidade. A solidariedade e o reconhecimento em 
relação aos direitos LGBT quando modulados pelas lógicas da 
tolerância funcionam apenas como um modo de gestão da exclusão 
de LGBT nas dinâmicas relacionais em que estes são constituídos 
como outsiders. 

Em determinada medida considero que os direitos LGBT têm 
potencial para propor concepções interculturais de direitos huma-
nos, ainda que marcados por contextos em que tem sido notória a 
força da heteronormatividade. Assim considero que o modo como 
as escolas irão se apropriar dos direitos LGBT poderá indicar sua 
contribuição, ou não, no reconhecimento de que os mecanismos da 
heteronormatividade precisam ser enfrentados para uma educação 
para todos(as), independente da orientação sexual e identidade 
de gênero que os sujeitos possam apresentar.

NOTAS

1 BUTLER, 1999.
2 PRADO E JUNQUEIRA, 2011.
3 BORRILLO, 2010.
4 CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA, 2004; BRASIL, 2009a; LIONÇO; DINIZ, 

2009; JUNQUEIRA, 2009.
5 PERES, 2009; TORRES, 2010; RAMIREZ, 2011.
6 FRANCO, 2009; TORRES, 2010; DÍAZ; CHINAGLIA; DÍAZ, 2011.
7 PRADO; RODRIGUES; MACHADO, 2006.
8 DÍAZ et al., 2011.
9 VENTURI; BOKANY, 2011.
10 RODRIGUES, 2012.
11 BRASIL, 2009a.
12 É importante notar que Judith Butler e Norbert Elias possuem divergências 

teóricas em relação à compreensão de sujeito e ela é considerada uma teórica 
pós identitária e da percepção do conflito na constituição das relações sociais, 
enquanto Norbert Elias propõe possibilidades de harmonia social pela noção 
de processo civilizador. Contudo suas análises se aproximam na dimensão de 
uma ética em que se questiona saberes e práticas que submetem formas de 
vida a violência e ao extermínio, por isso aqui se justifica sua utilização.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   255 01/11/13   12:09

editora
Highlight

editora
Note
O nome é Ramires ou Ramirez? Nas referências consta Ramires?

editora
Highlight

editora
Note
Este autor não consta nas Referências. Ele aparece somente com outros autores. Ver p. 258.



256

13 ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 28.
14 ELIAS; 2006.
15 ELIAS, 2006, p. 203.
16 BARROS, 2012.
17 ELIAS, 1970.
18 PARKER; PETCHESKY; SEMBER, 2008.
19 DÍAZ et al., 2011.
20 LIONÇO; DINIZ, 2009.
21 SANTOS, 2010.
22 CANDAU, 2008.
23  CARRARA, 2010, p. 135.
24  BRASIL, 2009b.
25  DUBEL; HIELKEMA, 2010.
26  CORRÊA; MUNTARBHORN, 2006.
27  ELIAS, 1970.
28  New Gender Politics, tradução nossa.
29  BUTLER, 2006.
30  BUTLER, 1999; 2006.
31  BUTLER, 2006.
32  SANTOS, 2010.
33  SANTOS, 2010.
34  SANTOS, 2010, p. 281.
35  LOURO, 2001.
36  LIONÇO; DINIZ, 2009.
37  JUNQUEIRA, 2009; DÍAZ et al., 2011.
38  SANTOS, 2010, p. 292.
39  CORRÊA; MUNTARBHORN, 2006.
40  BRASIL, 2009b.
41  CORRÊA; MUNTARBHORN, 2006, p. 9.
42  ELIAS, 1970.
43  SANTOS, 2010.
44  SANTOS, 2010.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   256 01/11/13   12:09



257 

45  SANTOS, 2010, p. 447.
46  SANTOS, 2010, p. 447.
47  SANTOS, 2010.
48  SANTOS, 2010, p. 15.
49  SANTOS, 2010, p. 21.
50  CARRARA, 2010; DUBEL; HIELKEMA, 2010.
51  CORRÊA; MUNTARBHORN, 2006, BRASIL, 2009b.
52  SANTOS, 2010.
53  SANTOS, 2010.

REFERêNCIAS

BARROS, Ana Cláudia. Sul e Sudeste lideram ranking de homofobia no 
Brasil, aponta relatório. Grupo Gay da Bahia. 2012. Disponível em: <http://
www.ggb.org.br/> Acesso em: 10 de maio de 2012.

BORRILLO, D. Homofobia: história e crítica de um preconceito. Belo Hori-
zonte: Ed. Autêntica, 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais. Projeto de estudo sobre ações discriminatórias no âmbito esco-
lar, organizadas de acordo com áreas temáticas, a saber, étnico racial, gênero, 
orientação sexual, geracional, territorial, pessoas com necessidades especiais 
(deficiência) e socioeconômica. São Paulo: FIPE/MEC/INEP, 2009a.

BRASIL. Plano nacional de promoção da cidadania e dos direitos humanos 
de LGBT. (PNLGBT). Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos. 
2009b. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/homofobia/planolgbt.
pdf>. Acesso em: 13/1/2009.

BUTLER, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subervsion Od Identity. 
New York/London: Routledg, 1999. (Trabalho original publicado em 1990).

BUTLER, Judith. Deshacer el género.trad. Patrícia Soley-Betran. Barcelona: 
PAIDÓS, 2006.

CANDAU. Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as 
tensões entre igualdade e diferença. Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 
37, p. 45-56, 2008. Disponível em: <http:// http://www.scielo.br/pdf/rbedu/
v13n37/05.pdf>. Acesso em: 12/6/2009.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   257 01/11/13   12:09



258

CARRARA, Sérgio. Políticas e direitos sexuais no Brasil Contemporâneo. 
Bagoas: Estudos Gays gêneros e sexualidades, v. 5, p. 131-147, 2010.

CASTRO, M.; ABRAMOVAY, M.; SILVA, L. Juventudes e sexualidade. Bra-
sília: UNESCO, 2004.

CORRÊA, Sônia Onufer; MUNTARBHORN, Vitit (Org.). Princípios de 
Yogyakarta: princípios sobre a aplicação da legislação internacional de 
direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. 
Yogyakarta/Indonésia, 2006. Disponível em: <http://www.clam.org.br/pdf/
principios_de_yogyakarta.pdf >. Acesso em: 12/11/2007.

DÍAZ, Margarita; CHINAGLIA, Magda; DÍAZ, Juan. Estudo qualitativo sobre 
a homofobia no ambiente escolar em 11 capitais brasileiras. Reprolatina – 
Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva, 2011. Disponível em: 
<http://www.reprolatina.org.br>. Acesso em: 12/06/2012.

DUBEL, Ireen; HIELKEMA, André. (Ed.). Urgency required: Gay and les-
bian rights are human rights. The Hague. Países Baixos: Humanist Institute 
for Cooperation with Developing Countries (Hivos), 2010. Disponível em: 
<www.hivos.net/Hivos- Knowledge-Programme/News/Urgency-Required-
Out-Now>. Acesso em: 12/11/2011.

ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. trad. Maria Luisa Ribeiro. Lisboa: 
Edições 70, 1970.

ELIAS, Norbert; SCOTSON, John. Os estabelecidos e os outsiders: sociolo-
gia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. trad. Vera 
Ribeiro. trad. do posfácio à edição alemã Pedro Sussekind. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2000. 

ELIAS, Norbert. Escritos e ensaios 1: Estado, processo, opinião pública. Fe-
derico Neiburg e Leopoldo Waizbort (Ed.). trad. Sérgio Benevides, Antônio 
Carlos dos Santos e João Carlos Pijnappel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

FRANCO, Neil. A diversidade entra na escola: histórias de professores e 
professoras que transitam pelas fronteiras da sexualidade e do gênero. 2009. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-graduação em 
Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2009.

JUNQUEIRA, Rogério Diniz (Org.). Diversidade sexual na educação: pro-
blematizações sobre homofobia nas escolas, v. 32. Brasília: Ministério da 
Educação/UNESCO, 2009.

LIONÇO, Tatiana; DINIZ, Débora. (Org.). Homofobia e educação: um desafio 
ao silêncio. Brasília: Editora UNB, 2009.

LOURO, Guacira Lopes. Teoria queer: uma política pós-identitária para a 
educação. Revista Estudos Femininos, v. 9, n. 2, p. 541-553, 2001.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   258 01/11/13   12:09



259 

PARKER, Richard; PETCHESKY, Rosalind; SEMBER, Robert (Ed.). Políticas 
sobre sexualidad: reportes desde las líneas del frente. México: D.R. © Sexua-
lity Policy Watch (SPW), 2008. Disponível em: <http://www.sxpolitics.org>. 
Acesso em: 17/2/2009.

PERES, Willian Siqueira. Cenas de exclusões anunciadas: as travestis, as 
transexuais e as transgêneros e a escola brasileira. In: JUNQUEIRA, Rogé-
rio Diniz (Org.). Diversidade sexual na educação: problematizações sobre 
homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da Educação/UNESCO, v. 32, 
2009. p. 235-263.

PRADO, Marco Aurélio Máximo; JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Homofobia, 
hierarquização e humilhação social. In: VENTURI, Gustavo; BOKANY, Vil-
ma. Diversidade sexual e homofobia no Brasil. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2011. p. 51-71.

PRADO, Marco Aurélio Máximo; RODRIGUES, Cristiano; MACHADO, 
Frederico Vianna. Participação, política e homossexualidade: 8ª Parada do 
Orgulho GLBT de Belo Horizonte. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
2006.

RAMIRES, Luiz. Homofobia na escola: o olhar de um educador social do 
movimento LGBT. In: VENTURI, Gustavo; BOKANY, Vilma. Diversidade 
sexual e homofobia no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2011. p. 131-140.

RODRIGUES, Alex. Registradas 6.809 denúncias de violações aos diretos 
humanos de homossexuais em 2011. 28 de junho 2012. Agência Brasil. Em-
presa Brasil de Comunicação. Recuperado em 3 de julho de 2012, Disponível 
em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br>.

SANTOS, Boaventura Souza. A gramática do tempo: para uma nova cultura 
política. 3 ed. São Paulo: Cortez Editora, 2010. (Col. Para um novo senso 
comum, v. 4).

TORRES, Marco Antonio. A diversidade sexual na educação e os direitos de 
cidadania LGBT na Escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

VENTURI, Gustavo; BOKANY, Vilma. Diversidade sexual e homofobia no 
Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2011.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   259 01/11/13   12:09



M a r g a r e t h  d i n i z

FORMAÇÃO DOCENTE PARA ATENDIMENTO 
EDuCACIONAl àS CRIANÇAS quE 
APRESENTAM DEFICIêNCIAS E/Ou 

NECESSIDADES ESPECíFICAS
Do discurso universal ao caso a caso

O mundo contemporâneo, desde a segunda metade do século 
XX, assiste sistematicamente à emergência de movimentos so-
ciais urbanos e não urbanos que lutaram pelo reconhecimento de 
suas ideias e concepções políticas. Diferentes grupos passaram a 
manifestar suas formas de ver o mundo (gays, lésbicas, mulheres, 
crianças, jovens, velhos, punks, índios, negros e pessoas com 
deficiência e/ou necessidades específicas) em contraposição a 
um modelo hegemônico que valorizava a homogeneização e uma 
pretensa igualdade no trato social. Esses grupos passam a requerer 
da sociedade capitalista a igualdade de direitos já conquistados 
por outros. A novidade que esses grupos e os movimentos por 
eles engendrados apresentam é o conceito de diferença, que passa 
a ser entendida como o reconhecimento das múltiplas formas de 
manifestar os gêneros, a sexualidade, a etnia, sua condição física e 
mental, dentre outras. À diferença se alia a constituição das novas 
identidades que passam a configurar-se na ordem social vigente. 
Esses sujeitos exigem o direito de manifestar sua subjetividade e 
identidade cultural marcadamente singular e não fixa, podendo 
ser provisoriamente atraentes e, depois, serem descartadas, aban-
donadas, rejeitadas.
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A partir dessas mudanças manifestadas no campo social, cul-
tural, jurídico e educacional, intensificadas na década de 1990, 
surgiram questões que têm colocado os profissionais que atuam di-
retamente com o público que frequenta esses espaços em situações 
embaraçosas. A partir da pluralidade de manifestações compor-
tamentais, religiosas, políticas, sexuais, estéticas, de pensamento 
e inúmeras outras, os profissionais que lidam com as chamadas 
ciências humanas e sociais têm se perguntado: o que fazer? Como 
agir em relação a essas diferenças? Como lidar com os diferentes 
sujeitos que manifestam e querem manifestar-se de formas varia-
das no tecido social? Essas perguntas perpassam especialmente 
os discursos de professores e professoras do ensino fundamental 
e as políticas de formação docente. Além disso, essas questões 
impactam também a formulação de políticas públicas trazendo 
pontos de embaraço em relação ao dilema universal/particular.

A intensificação social da temática da diversidade cultural 
aponta de um lado situações de discriminação gerando exclusão 
e por outro lado a tentativa de absorvê-las, a partir de políticas 
de direitos universalistas que defendem seu pertencimento, e ao 
fazê-lo evidenciam as particularidades subjetivas que por vezes 
também escapam à perspectiva do direito.

O que tenho constatado nos discursos dos profissionais da 
psicologia e da educação – profissionais com os quais lido mais 
diretamente – é que a formação inicial que receberam nos cursos 
de graduação não supre a necessidade real em torno das questões 
que perpassam as diferenças. Estas são silenciadas nos conteú-
dos disciplinares e nos aspectos mais gerais da formação desses 
profissionais que atuam no campo educacional, social e clínico, 
ficando muitas vezes, reservadas às suas vivências e atuações nas 
quais se veem impotentes diante dessa diversidade de situações. 
Dessa forma, aprendizagens caricatas sobre as diferenças se tecem 
no espaço formativo, alargando e fomentando preconceitos.

Pensar e desenvolver uma formação profissional que visa forjar 
a invenção de novas práticas discursivas em torno do público da 
diversidade implica pensar tanto as teorias e os campos de saber 
propícios a essa formação, quanto considerar a subjetividade do(a) 
profissional envolvido em tal empreitada nos espaços clínicos, 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   261 01/11/13   12:09



262

sociais, educativos e nas políticas públicas de forma geral. Assim, a 
questão ética passa a ser fundamental na interrogação dos valores 
subjetivos desses profissionais forjando um posicionamento po-
lítico em relação à imposição de leis que garantem direitos, e um 
posicionamento em consonância com os sujeitos e suas diferenças 
submetidos a essas práticas, o que requer de nós profissionais das 
ciências humanas e sociais um claro posicionamento em prol do 
sujeito.

O SuJEITO PARA A PSICANÁlISE

De qual sujeito falamos? O pressuposto aqui é o de que o sujeito 
é constituído com base nos efeitos das relações de poder, o que 
se refere aos valores e produções discursivas, como gênero, etnia, 
sexualidade, credo, local etc. O discurso parece trazer à tona o 
lugar da subjetividade – sempre em relação ao outro social e cul-
tural. Essa subjetividade não é resultante de uma identidade fixa, 
autônoma e ideal, mas, antes, é efeito de uma celebração móvel, de 
uma construção derivada de seus aspectos estritamente relacionais, 
cujo sujeito é dialeticamente transformador e transformado pelos 
seus valores discursivos. Faz-se importante considerar assim o 
que há em si de mais singular, íntimo e, ao mesmo tempo, o mais 
exterior manifesto nos efeitos de sua inter-relação com o outro. 

De acordo com Célio Garcia,1 o sujeito não é o ser, como requer 
a ontologia ou a fenomenologia existencial; nem é o indivíduo que 
muda em função das peripécias da história e se compõe como 
parte indivisível do grupo social, podendo se fazer autônomo e 
senhor de seus atos; também não é uma pessoa, que ora física, 
ora jurídica, pode ser contabilizada, quando não é celebrizada na 
literatura. É possível contar quantas pessoas há na sala, na tribuna. 
O sujeito não se conta. Ele é sempre um a um, pois não pertence 
ao registro dos dados. Ele é, sim, uma descontinuidade nos dados, 
jamais contável em seu próprio lugar, seja no nível físico, seja no 
nível da objetividade. Não existe sujeito a não ser como simples e 
puro resultado de um processo de produção social e cultural, tão 
móvel e singular como são tais processos.
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Operar com o sujeito implica em considerá-lo nos interstícios 
desses campos, sob o viés ético, o que exige de nós ruptura com o 
discurso racional e centrado e com práticas discursivas marcadas 
pela técnica. Assim é necessário consentir com um sujeito que 
produz saberes, sempre induzido pelas relações de poder fabricadas 
no tecido cultural e social.

Stuart Hall2 fundamenta essa defesa da ruptura, condensan-
do em cinco os avanços das ciências humanas e sociais sobre o 
descentramento do sujeito cartesiano. O primeiro, ele atribui ao 
pensamento marxista que sujeita o homem e a mulher às condições 
sócio-históricas que os constituem não sendo mais autônomo(a) 
ou consciente de si e de seus atos, não sendo autor da história e 
agindo sob condições materiais, históricas e econômicas criadas 
por outros tornando-se assim alienado.

O segundo descentramento vem da descoberta freudiana do 
inconsciente que divide o sujeito entre o sentido e a pulsão. O su-
jeito do inconsciente se definiria por um inevitável embate com o 
outro que o habita e a linguagem seria a manifestação desse embate, 
lugar em que tal sujeito busca construir e expor sua unidade e se 
vê traído pela irrupção pulsional. 

O terceiro descentramento é causado pela linguística estrutural 
de Saussure, que diz ser o significado inerente e instável, sempre 
escapando ao indivíduo. Não somos, de modo algum, autores das 
afirmações que fazemos ou dos significados que expressamos na 
língua. Por meio de significantes, buscamos alcançar significados 
plenos e fechados, fixando uma identidade, mas tais significados 
são constantemente perturbados pela diferença, desestabilizando 
assim as certezas discursivas. 

O quarto descentramento trata-se de uma genealogia do sujeito 
moderno ou uma arqueologia do biopoder propostas por Foucault. 
Tal genealogia é constituída pelo poder disciplinar que, antes do 
indivíduo e do corpo, preocupa-se com a regulamentação e com 
a vigilância de homens, mulheres e populações inteiras. Para isso, 
as instituições como escolas, prisões, hospitais, clínicas, quartéis 
e tantas outras que compõem a modernidade são amplamente 
requeridas, construídas e utilizadas no sentido de policiarem e 
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disciplinarem as vidas, o trabalho, os saberes, a saúde física e men-
tal, as práticas sexuais, os hábitos familiares, as infelicidades e os 
prazeres dos mais diversos sujeitos submetidos a essas instituições. 

Por fim, o quinto descentramento para o autor advém dos 
movimentos sociais: o feminismo, a contracultura, as lutas pelos 
direitos civis, étnicos, sexuais, de gênero, os movimentos estudan-
tis e sindicais que politizaram a subjetividade desestabilizando 
as identidades fixas e centradas (branca, masculina, burguesa, 
heterossexual e cristã) em favor de novas formas de subjetividade 
que admitem em si mesmas também o lugar da contradição, do 
inacabamento, da incongruência e da descontinuidade. 

Considerar os descentramentos propostos e operar com o 
sujeito requer de nós profissionais das ciências humanas e sociais 
uma posição de investigação e da invenção de outros dispositivos 
e paradigmas científicos. Nesse sentido o paradigma indiciário3 
nos permite transitar por algumas questões, que, se não podem 
ser totalmente respondidas, servem para iluminar as chamadas 
fronteiras do conhecimento. Essas fronteiras não precisam ser 
consideradas limites, mas podem se configurar como “passagens”, 
considerando, então, a incompletude do conhecimento. O para-
digma indiciário pode ser visto como possibilidade de proble-
matizar a incompletude do conhecimento. Assumir o paradigma 
indiciário implica a aceitação da incerteza, da tensão pertinente 
a esse dispositivo. Também Freud aponta numa carta a Fliess, de 
7 de julho de 1898:

[…] Ele segue completamente os ditames do inconsciente, segundo o 
célebre princípio de Itizig, o viajante dominical: – Itizig, para onde você 
vai? – E eu sei? Pergunte ao cavalo. Não iniciei um só parágrafo sabendo 
onde iria terminar.4

O trabalho balizado pelo paradigma indiciário nos possibilita 
operar com as incertezas do campo de saber e as incertezas sub-
jetivas não escamoteando as contradições e posições ambíguas 
que compõem o cenário da produção de discurso científico em 
tempos atuais, bem como as próprias incertezas dos pesquisadores.

A posição assumida pelos pesquisadores em relação ao sujeito, 
especialmente quando se fala de crianças e adolescentes, ainda é 
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marcada por uma posição ambígua que ora as valorizam extrema-
mente, ora as desvalorizam, ridicularizando-as ou negligenciando-
-as. Essas ambiguidades marcam a formação do profissional que 
lida com crianças e adolescentes marcando também sua atuação, 
especialmente quando se trata de crianças e adolescentes que 
possuem algum tipo de deficiência e/ou necessidades específicas.

A CONCEPÇÃO DE CRIANÇA/ADOlESCENTE 
E A ATuAÇÃO PROFISSIONAl

No Brasil, só no final do século XIX é atribuída à criança e ao 
adolescente uma particularidade que os transforma em objeto de 
especulação teórica e de práticas específicas, produzindo-se sobre 
eles uma multiplicidade de saberes.

De acordo com Akerman,5 o discurso científico sobre a infân-
cia/adolescência que começa a se produzir na esteira do discurso 
religioso buscava não somente delinear práticas de proteção a 
esses sujeitos, mas articular saberes que suprissem as lacunas 
deixadas pelo discurso religioso. A pediatria, a pedagogia e as 
especializações dirigidas à criança e ao adolescente surgem e se 
desenvolvem rapidamente, a partir daí. O discurso psicológico se 
destacou como aquele capaz de estabelecer um saber científico 
sobre a infância – não sem atravessamentos do discurso religioso 
– e assume um lugar central na constituição de um saber sobre a 
criança, no qual, historicamente, a pedagogia vai se ancorar para 
produzir as práticas educativas e até saneadoras.

Para Cirino6 a representação de infância/adolescência como 
uma idade da vida a ser “corrigida” pelo adulto, presente desde a 
antiguidade, vai se estender no tempo, fortalecendo a crença de 
que é o adulto que sabe o que é bom para a criança/adolescente, 
sempre na perspectiva de uma incompletude destes. 

A perspectiva corretiva e adaptativa ainda vigora em muitas 
práticas discursivas dos saberes produzidos sobre a infância e a 
adolescência privilegiando o discurso de mestria sobre ela. Nascida 
como objeto, a criança deve passar à condição de sujeito através 
da designação significante que a linguagem opera sobre suas ne-
cessidades, colocando-a em posição de continuar fazendo apelo, 
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para obter sentido sobre o que busca e criando as condições de 
possibilidade para que o tecido social possa tomá-la na posição de 
sujeito. Essa questão se acentua quando se trata de crianças com 
deficiência e/ou necessidades especiais geralmente vistas como 
objeto e não como sujeitos.

De acordo com Charlot, consideradas as especificidades dos sis-
temas escolares dos diferentes países, “[…] existe um movimento 
de base, na escala do longo tempo na história, que afeta a situação 
de todos os(as) professores(as), no mundo inteiro: a abertura do 
ensino a alunos que, outrora, não teriam acesso a ele.”7 Nesse con-
texto o autor aponta que a deficiência é concebida como diferença 
direcionando ao(à) professor(a) o ensino de todos os estudantes 
com deficiência ou não. Assegura-se, ainda, a oportunidade do 
aprendizado num ambiente que valorize as diferenças inserindo-o 
no contexto de instrução e de currículo satisfazendo suas neces-
sidades de aprendizagem. A prática educativa deve estar o mais 
próximo possível daquelas proporcionadas a qualquer estudante, 
resguardando apenas as necessidades específicas de atendimento. 
Pressupõe-se que as estratégias adaptadas para o trabalho pedagó-
gico possam ser necessárias, mas entendendo que a diferenciação 
por si não deve ser o principal caminho. Tais orientações dirigiram-
-se diretamente às relações didático-pedagógicas docentes.

Num país onde a ideia da “educação para todos” passa pela 
escola como o locus desse movimento, o(a) professor(a) seria o 
símbolo da igualdade e responsável, então, pela superação das 
desigualdades de sucesso entre os alunos. Oliveira8 pondera que, 
nessa situação, o docente passa a atuar diante de diferentes grupos 
que reclamam para si o direito de ações concentradas colocando a 
docência e sua formação no centro dos conflitos. A ideia do diverso 
é então considerada no embate entre o universal e o particular. O 
saber ideologicamente considerado como “adequado” a todos já 
não mais atende aos interesses particulares dos diferentes grupos, 
nem tampouco considera a especificidade do sujeito. O saber do(a) 
professor(a), até então construído nas bases de um saber universal, 
não mais é adequado à nova realidade. Constitui-se, então, uma 
dualidade: o contexto pede atenção à diferença que pressupõe 
um(a) professor(a) criativo(a), participativo(a), envolvido(a) e 
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autônomo(a), atento(a) às especificidades do indivíduo sócio-
-histórico. No entanto, o(a) docente vivencia um momento de 
valorização de modelos formativos e prescrições que tendem a 
conduzir suas ações com vistas a excelência e ao mérito.

O ATENDIMENTO EDuCACIONAl 
uNIVERSAl E A POlíTICA DE INCluSÃO

O Brasil vem avançando na construção de uma política edu-
cacional efetiva cujos princípios se pautam pela democratização 
do acesso e na construção de uma nova qualidade de ensino, 
bem como na democratização da gestão, princípios expressos na 
Constituição de 1988, artigo 206. Porém, sabemos que mudanças 
profundas na educação fazem parte de um processo de democra-
tização de toda a sociedade e ainda estamos longe de alcançarmos 
patamares desejáveis. 

A educação inclusiva na Rede Municipal de Ensino de Belo 
Horizonte (RMEBH) é uma experiência que se iniciou na década 
de 1990 na esteira da discussão das reformas pedagógicas. Um 
elemento fundamental para que se implantem políticas públicas 
inclusivas é a gestão democrática, princípio consagrado pela cons-
tituição vigente que abrange as dimensões pedagógica, adminis-
trativa e financeira do sistema educacional. A gestão democrática 
implica, assim, o repensar da estrutura de poder da escola, a qual 
deve propiciar a prática da participação coletiva, bem como a 
compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática 
pedagógica, visando romper com a separação entre concepção e 
execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática. A po-
pulação precisa efetivamente apropriar-se das informações para 
poder participar, ela precisa compreender o funcionamento da 
administração – em particular do orçamento, e as leis que regem 
a administração pública. Assim, a gestão democrática define-se 
pela capacidade de construir coletivamente as ações, estabelecer 
acordos possíveis, que se dirigem para fins, acordados coletiva-
mente, por meio da polêmica, da tensão e do conflito entre as 
partes interessadas. 
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Tentarei aqui assinalar ainda que brevemente o percurso da 
RMEBH nas duas últimas décadas na busca de um processo edu-
cacional mais democrático e estável em termos político-adminis-
trativo e pedagógico que visa acolher os sujeitos em suas diferentes 
manifestações subjetivas. Anterior a esse período, em todo pleito 
eleitoral vivia-se a instabilidade da sucessão na gestão municipal e 
consequentemente das políticas gestadas provocando rupturas no 
projeto político-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação 
(SMED). Isso causava nas unidades escolares e nos funcionários 
uma regulação frágil, pois não havia unidade e continuidade nas 
propostas pedagógicas, o que de certo modo, proporcionava uma 
relativa autonomia à unidade escolar, propiciando desenvolver e 
implantar um projeto político pedagógico próprio, o que aconteceu 
em muitas escolas.

As políticas educacionais no município, nos últimos anos, 
avançam na construção de diretrizes9 que visam à universalização 
do atendimento escolar, à democratização do sistema educacional, 
à organização administrativa e pedagógica da escola municipal e 
à intenção de valorização do profissional da educação. A eleição 
direta para as direções de escola a cada dois anos, a existência dos 
colegiados e assembleias escolares formados pela comunidade 
escolar (pais, mães, alunos, profissionais da escola compõem o 
cenário para o exercício da gestão democrática).

Em Belo Horizonte a criação de um Centro de Aperfeiçoamento 
dos Profissionais em Educação (CAPE) e o reconhecimento dos 
projetos político-pedagógicos das escolas,10 que buscavam ga-
rantir mais tempo do(a) aluno(a) na escola, através de atividades 
culturais, esportivas, de recuperação extraturno, foi importante 
na busca de propostas alternativas que estavam sendo gestadas 
dentro da RMEBH.

A busca constante por uma escola pública de melhor qualidade 
passou a ser uma característica marcante da RMEBH na tentativa 
de coletivizar uma concepção pedagógica a partir da experiência 
concreta dos(as) trabalhadores(as) que desejavam alternativas 
para melhorar o seu trabalho. Em 1994, a administração públi-
ca reconheceu a organização das escolas em torno dos projetos 
político-pedagógicos e elaborou uma proposta global do governo 
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para a educação, no programa denominado como “Escola Plural”. 
A perspectiva era a de abrir a escola para os saberes culturalmente 
construídos e para as novas fontes de informação nas quais está 
inserido o sujeito moderno, pretendendo formar um cidadão que 
“saiba compreender, analisar e interpretar a pluralidade de infor-
mações a que está submetido na cidade, no trabalho, no lazer”.11

A Escola Plural previa em seus princípios norteadores um nível 
de organização mais globalizador, partindo do princípio de que 
a aprendizagem é fruto de uma reestruturação dos esquemas de 
compreensão dos alunos, a partir do estabelecimento de relações 
entre os conhecimentos que já possuem e os novos, com os quais se 
defrontam. Para tanto, o(a) professor(a) devia subsidiar sua inter-
venção pedagógica pautada nos problemas sociais contemporâneos 
e nas visões dos alunos/as acerca dos problemas; a organização das 
aulas e atividades pedagógicas deveria ser discutida e planejada 
nos marcos do ciclo considerando o agrupamento dos alunos por 
idade de formação.12

Nos últimos anos essa proposta passou por mudanças e repensar 
constante de seu funcionamento bastante polêmico na comunidade 
e na cidade promovendo de alguma forma resistências e críticas 
em torno de seus princípios, dificultando assim sua continuida-
de enquanto programa. Para entender as resistências à proposta 
três questões podem ser aqui destacadas: a estrutura hierárquica 
do sistema de gestão municipal que incide na instituição escolar, 
com diferenciações bastante amplas entre os níveis de decisão e 
a implantação das propostas no cotidiano escolar; os conteúdos 
curriculares, que ao serem selecionados consideram apenas uma 
das formas de saber, o saber técnico-pedagógico, legitimando-o 
como verdade; e por fim o caráter universalizante da educação que 
implicou a entrada e permanência de sujeitos antes excluídos do 
sistema escolar provocando mal-estar e desconforto por parte do 
corpo docente e da comunidade escolar. A combinação/articulação 
desses fatores interroga o caráter inclusivo inerente à concepção 
do programa. Aqui destaco a questão relativa à inserção das pes-
soas com deficiência e/ou com necessidades específicas no ensino 
comum e a transição entre uma política pública integradora e uma 
política de inclusão.
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AS PESSOAS COM DEFICIêNCIA: 
DA INTEgRAÇÃO à INCluSÃO

A história da deficiência, como a própria denominação indica, 
incide na nossa cultura como uma forma de caracterizar na so-
ciedade aqueles sujeitos que, por razões variadas, apresentam um 
déficit, tanto no aspecto orgânico quanto psíquico. Percorrendo 
essa história, encontramos peculiaridades nas diferentes épocas, 
seja no confronto da sociedade com estes sujeitos, seja no posicio-
namento do discurso do direito frente às pessoas com deficiência.

Nas discussões sobre essa temática nota-se que os deficientes 
sempre foram percebidos como seres distintos e à margem dos 
grupos sociais. À medida que a dignidade humana e o direito à 
igualdade e à participação na sociedade passaram a preocupar 
inúmeros pensadores, a história da educação especial começou 
a mudar, assumindo diversos contornos, inicialmente envolvidos 
pelo cunho emocional. As pessoas com deficiência e/ou com 
necessidades específicas são sujeitos de direito e como tal têm 
assegurado o direito à educação, à saúde e à assistência social. 
Legalmente são iguais a qualquer outro cidadão, entretanto suas re-
lações cotidianas são perpassadas por situações de discriminação, 
ocasionando uma existência marcada pela segregação e exclusão.

De acordo com Pedroso,13 a educação especial surge no bojo da 
discussão pela democratização do ensino, baseada nos princípios 
da Escola Nova, a qual defende a predominância da liberdade e dos 
interesses individuais, propondo a igualdade de oportunidades e a 
preparação dos indivíduos de acordo com as aptidões individuais, 
assumindo posteriormente um caráter assistencialista e segrega-
cionista. Nessa perspectiva, a deficiência é vista como incurável, 
porém podendo ser tratada, mas dificilmente o “anormal” poderia 
assumir qualquer responsabilidade perante a sociedade.

Com o desenvolvimento do saber médico e psicológico, são 
modificados os conceitos de “anormalidade”, “deficiência”, “incapa-
cidade”, organizando o chamado campo da “higiene escolar”. Os ob-
jetivos da educação especial passavam pela reabilitação e adaptação 
do deficiente ao meio social, assumindo um modelo terapêutico 
diluindo a importância da transmissão dos conhecimentos pela 
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escola bem como a prioridade ao atendimento a crianças menos 
comprometidas. Assim, a educação especial se viu isolada de outras 
instâncias de atendimento. Quando as crianças tinham acesso à 
educação surgia outra questão no âmbito desse atendimento: elas 
permaneciam por anos a fio sem perspectivas de serem de fato 
introduzidas na escolarização, pois o modelo escolar, baseado na 
perspectiva desenvolvimentista, ficava aguardando a “prontidão” 
da criança para fornecer-lhe conhecimento sistematizado. Esta 
questão nos remete a pensar no caráter asilar de algumas institui-
ções especiais, pois seu atendimento terminava por caracterizar o 
confinamento dessa clientela: a criança permanecia na escola em 
“tratamento” por tempo indeterminado, até que fossem esgotadas 
as possibilidades de sua escolarização. 

A legislação foi outro balizador para o avanço das políticas 
públicas para pessoas com deficiência, trabalhando inicialmente 
em torno da “integração do portador de deficiência ao ensino 
regular”,14 refletido na LDB nº 9.495/96, e preconizando o atendi-
mento preferencial na rede regular de ensino. Essa política ficou 
conhecida como Integração.

Em Belo Horizonte, foram criadas à época da vigência da 
política de integração três escolas públicas de ensino especial, 
destinadas a atender portadores de deficiência e a clientela de 
“condutas típicas”, de acordo com a definição do MEC.15

Um dos problemas decorrentes dessa política foi o fato de que 
a escola pública, devido a diversos fatores (recursos humanos, físi-
cos, materiais) por não dar conta do fracasso escolar, priorizava o 
atendimento a crianças menos comprometidas: repetentes, fracas, 
deficientes mentais leves. Essa política levou ao fortalecimento 
de instituições privadas, “psicoclínicas, clínicas ortofrênicas, de 
higiene mental infantil” que se responsabilizavam pelo atendi-
mento à criança orgânica ou psiquicamente mais comprometida 
com pouco ou nenhum controle da qualidade de atendimento por 
parte do poder público reforçando a concepção médica/terapêutica 
com o objetivo de reabilitar e adaptar a criança ao meio, para que 
depois pudesse pertencer ao quadro da educação: tratar primeiro 
para depois educar.
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Apenas para configurar o quadro da educação especial da 
RMEBH, além da criação das três escolas, foram criadas sete salas 
de recursos destinadas a atender alunos portadores de deficiência 
(como eram nomeados à época) física, auditiva e visual e uma 
Oficina Pública Profissionalizante que não se sustentou. Consi-
derando a tendência mundial e nacional de desativar serviços que 
possam vir a ser espaços de segregação, a educação especial teve 
que se repensar e criar saídas buscando a absorção da clientela 
com necessidades educacionais especiais no ensino comum e 
paralelamente desconstruir o aparato especial.

Os movimentos de reforma pedagógica da década de 1990 
trouxeram consigo o discurso da inclusão e passaram a defender 
que também as pessoas com deficiência e/ou com necessidades 
educacionais específicas pudessem se beneficiar do ensino público 
comum. Por educação inclusiva entendo o acolhimento e consen-
timento para com as diferenças. Para tal, torna-se necessária a 
percepção de que o outro não é como eu quero que ele seja e ainda 
assim preciso lidar com ele como ele realmente é. A escola inclusiva 
torna possível a convivência entre as pessoas e suas idiossincrasias, 
modificando os nossos princípios e forçando-nos a reaprender 
sobre fatos que já estavam cristalizados no nosso cotidiano, nos 
colocando em posição de mudança. A mais importante delas é que 
educar na inclusão é caminhar passo a passo na perspectiva da 
produção e não do déficit, o que implica mudança de paradigma.

Pela educação inclusiva, pode-se combater, no plano das atitu-
des, a discriminação manifestada em gestos, comportamentos e pa-
lavras, que afastam e estigmatizam as pessoas, bem como os grupos 
sociais. O que a “inclusão” propõe para a escola e a sociedade é o 
desafio de criar outras formas de relação social e interpessoal, por 
meio da interação entre o trabalho educativo escolar e as questões 
sociais, posicionando-se crítica e responsavelmente frente a elas. 
A acessibilidade e eliminação de barreiras implicam em recursos 
e investimento quando se trata de pessoas com deficiência, mas 
também de mudança de mentalidade.

Vivemos um momento em que o discurso da inclusão está 
incorporado na mídia, na escola, na sociedade. Há necessidade 
redobrada para que a acomodação discursiva não torne a questão 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   272 01/11/13   12:09



273 

banal e sem interrogações. Uma das perguntas que sempre nos 
fazemos é: como considerar a particularidade das pessoas com 
deficiência em meio a uma política de caráter universal? 

AS POlíTICAS DE INCluSÃO E O SuJEITO

De acordo com Pereira,16 as transformações de nossa época, 
associadas à chamada modernidade tardia, libertaram sujeitos 
e grupos de seus apoios estáveis e ilhas de certeza fictícia. Daí a 
importância dos estudos das temáticas do sujeito, da diferença e da 
diversidade cultural a partir dos estudos de autores como Foucault, 
Lacan, Derrida, Giddens e Hall. Herdeiros das rupturas insignes 
de Marx e Freud, dentre outros, esses autores são responsáveis por 
tecer, no interior de campos de conhecimento e saberes como a 
antropologia, a psicanálise, a história, a linguística, a filosofia pós-
-estruturalista e os estudos culturais, debates importantes sobre o 
sujeito e sua diferença.

A pergunta que nos orienta nesse trabalho é: é possível fazer 
uma opção pelo sujeito no interior das políticas públicas de inclu-
são? Ensaio dizer que sim, que é possível, pois ao me posicionar 
ao lado do sujeito defendo que seus direitos universais estejam 
sim assegurados igualitariamente. A oferta, sim, deve ser univer-
sal. Porém a maneira como cada um escolhe se posicionar diante 
da oferta universal é que me convoca a fazer uma escolha pelo 
sujeito. A oferta do ensino público e de qualidade para todos no 
mesmo espaço não pode se transformar em uma camisa de força 
da obrigatoriedade. Há que se ofertar, mas no limite alguns sujeitos 
podem escolher não frequentar a escola. Há os que escolhem nela 
estar, mas se recusam a aprender a ler e a escrever. Há os que nela 
vão estar, mas se recusam a fazer laço social com o colega ou com 
os(a) professores(as).

No estado de direitos é um desafio garantir a efetiva partici-
pação do cidadão nas políticas públicas, bem como a gestão do 
acesso e da permanência nessas políticas. A transparência e a 
vontade real de desenvolver um processo participativo incidem 
no estabelecimento de diagnósticos que definam as priorida-
des e os objetivos das políticas públicas, não sendo suficiente 
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o conhecimento dos técnicos e funcionários, mas é necessária a 
escuta das necessidades sentidas pelos sujeitos. Além disso, faz-
-se importante o estabelecimento de mecanismos de intervenção 
e controle como avaliadores do processo democrático de gestão 
dessas políticas. 

Quando tratamos da questão das políticas de inclusão sempre 
nos deparamos com um antigo dilema inerente à ciência moderna: 
como transitar entre o universal da lei e o particular do sujeito? 
Como operar entre as políticas universalizantes que preconizam a 
inclusão das diferenças e manter a particularidade subjetiva diante 
dessas políticas? Fazemos um discurso em defesa da garantia de 
uma escola pública, gratuita, universal e de boa qualidade para 
todos os sujeitos, sejam eles branco/negro, pobre/rico, hetero/
homossexual, jovem/idoso, com ou sem algum tipo de deficiência, 
mas ao preconizar o discurso da inclusão as políticas públicas o 
fazem desconsiderando as diferenças, tratando-as como supostas 
igualdades. Considerar a diferença é consentir que esta necessa-
riamente fará furos no discurso mesmo da inclusão: a diferença 
altera os contornos já estabelecidos, transforma a cultura, destitui 
polaridades, move os sujeitos, constituindo-os em múltiplas e 
fragmentadas identidades, o que sem dúvida perturba e desorienta 
os discursos estabilizadores.

Tomarei como exemplo a ser analisado a construção da po-
lítica pública de inclusão educacional em Belo Horizonte a fim 
de interrogarmos o lugar do sujeito nessa política. A educação 
(mesmo em se tratando de escolas ditas inclusivas) muitas vezes 
acaba por cercear o acesso às pessoas com deficiência e/ou com 
necessidades específicas ainda que este direito esteja garantido na 
Constituição por um lado. Por outro, quando o acesso se torna 
uma realidade, emerge outra questão no âmbito desse atendimen-
to: esta, referente ao limite imposto pela condição subjetiva que 
incide desde a entrada do sujeito, passando pela sua permanência 
no sistema e na conclusão de seu processo de aprendizagem em 
torno de déficits ou em torno da necessidade de delegar ao saber 
médico e psicológico respostas para a problemática que perpassa 
todas as áreas do conhecimento. 
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Qual seria a nossa atitude como professores(as) numa escola 
inclusiva que consinta com a diferença? Talvez seja uma posição 
simples e pouco usual no interior das nossas escolas: possibilitar 
que o discurso da criança e do adolescente emerja, escutando 
seus motivos de pertencimento, despertencimento, continuidades, 
rupturas diante do social e da cultura. Dessa forma, considerar 
o sujeito é um posicionamento político que orienta nosso ato a 
partir de uma lógica que permeia a nossa visão de mundo. Operar 
com as particularidades e as diferentes lógicas de funcionamento, 
bem como outras maneiras de constituição subjetiva passou tam-
bém a interrogar as macroteorias e aos valores sociais estáveis e 
hegemônicos. Os sujeitos não se encaixam nas classificações e nos 
rótulos que se criam para eles a fim de fixá-los em marcas e posi-
ções preestabelecidas, mas sim transitam entre tais classificações 
e também fora delas, fora da palavra que os determine, estranhos 
à lei. Mulheres, homens, povos indígenas, afrodescendentes, bran-
cos, deficientes, homossexuais, idosos, pobres, ricos, funcionam à 
revelia dessas marcas identitárias que lhes foram criadas. 

Não havendo como forjar qualquer modelo ideal, terapêutico, 
jurídico ou educativo capaz de aprisionar o sujeito, consentimos 
que este é o simples e puro resultado de um processo de produção 
social e cultural, móvel e incerto como são tais processos. 

Como, então, operar nas políticas públicas com o sujeito? A 
experiência da diferença pode nos conduzir a incorporar novas 
maneiras, costumes, ideias e lógicas diversas das nossas e para 
tal é necessário nos permitir chegar perto dessas diferenças, bem 
como nos dar a conhecer nossas próprias diferenças.

No que tange ao discurso da inclusão de pessoas com defici-
ência, escutei inúmeras vezes que não há porque discriminar as 
pessoas com Síndrome de Down, por exemplo, já que somos todos 
iguais. Elabora-se uma equação imaginária que culmina no medo 
da exclusão ao sermos identificados como a parte “menor” da opo-
sição binária (quem não tem Síndrome de Down = normal; quem 
tem = anormal). Então, se o discurso da inclusão é forjado nessa 
lógica do “somos todos iguais” e, portanto, devemos garantir que 
as crianças com Síndrome de Down estejam inseridas nas escolas 
comuns, o risco de que elas lá estejam sendo vistas como iguais 
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pode significar que as professoras as ignorem em suas diferenças 
intelectuais, de percepção, de laço social. Nessa perspectiva há uma 
falsa ilusão de que ao incluir excluindo a diferença, assegura-se 
uma ilusória estabilidade: os programas de curso serão os mesmos, 
as avaliações serão as mesmas, o rendimento deve ser o mesmo, 
sempre comparado ao da criança que não tem Síndrome de Down, 
perpetuando assim o poder e a manutenção das hierarquias, sob 
a lógica das oposições binárias: o inteligente e o não inteligente. 
O discurso quando se fixa tem valor de verdade, provocando a 
ilusão de segurança, estabilidade; assim, nossas estruturas sociais 
e culturais reiteram a lógica binária, que por sua vez perpetua a 
dissimetria das relações de poder e hierárquicas. Ficamos ilusoria-
mente assegurados em nossas parcas certezas nos amparando em 
um possível pertencimento. É esse discurso que também, opera 
quando se defende que pessoas com deficiência devem ficar entre 
seus pares em escolas especiais. Nota-se que nesse caso tanto faz 
a escola ser comum ou especial. A lógica exclui a diferença em 
um campo e outro.

É possível então estabelecer outra lógica para as políticas 
públicas inclusivas? É possível fazê-lo a partir da filosofia das di-
ferenças? É possível consentir que crianças com e sem Síndrome 
de Down possam se beneficiar de um mesmo ensino sem que isso 
signifique a anulação de sua diferença? Sim, porque sem dúvida se 
compararmos uma criança que não tem Síndrome de Down com 
uma que a tem de saída as diferenças são estampadas no corpo 
da criança com Síndrome de Down. Não se trata disso. Fazê-lo é 
retornar à primeira lógica. Na perspectiva da diferença a ideia é 
a de que se tome o sujeito como único, singular. Aqui não cabe a 
comparação a não ser consigo mesmo. A oferta de ensino pode 
ser a mesma desde que os(as) professores(as) consintam com dife-
rentes e múltiplas respostas à mesma pergunta. É possível ensinar 
aos diferentes em um espaço comum? É possível apurar o que foi 
aprendido por cada um de acordo com suas possibilidades? Essa 
posição sem dúvida acarretará aos dirigentes e aos professores/
as desestabilidades, “despertencimentos”, desamparos. Consentir 
com a multiplicidade e fragmentação dos sujeitos é consentir com 
o deslocamento das nossas certezas.
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CONSIDERAÇõES FINAIS

Diante do impasse colocado, qual seja, a contingência em incluir 
no aparato escolar comum e não mais especial as crianças com 
deficiência e ou necessidades específicas, exige de educadores(as) 
o deslocamento do foco do trabalho da perspectiva medicalizante 
para outras referências teóricas e pedagógicas que possibilitem o 
acolhimento do sujeito, visando à melhoria da qualidade de vida 
das crianças que apresentam peculiaridades. 

Algumas experiências têm demonstrado avanços, em que o 
funcionamento da instituição escolar como espaço de aprendiza-
gem, visa à inserção social do sujeito na cultura. Essas experiências 
repensam a educação introduzindo-se práticas alfabetizadoras 
como objeto de conhecimento definido elevando-se tanto a 
pessoa com deficiência como autistas e psicóticos à condição de 
leitores e escritores. Em outras experiências amplia-se a busca do 
conhecimento para outros conteúdos, deixando cair a máscara do 
problema do desenvolvimento enclausurando a aprendizagem do 
sujeito com limitações e tornando possível ao educador resgatar 
algo de sua própria autoridade para pensar como desvendar e 
descobrir apesar de suas limitações, como ensiná-los.

Se hoje já é possível falar em atendimento público escolar a 
estes sujeitos é notória a necessidade de avançarmos em pesquisas, 
estudos e publicações que tragam à tona o discurso dos sujeitos. 
Outro avanço importante terá que se dar em torno do atendimento 
em rede. Embora tenhamos avançado na proposição do trabalho 
em rede ainda há dificuldades no estabelecimento de uma parce-
ria eficaz entre a saúde e a educação. Quanto à democratização 
das esferas públicas, há que se dar voz aos movimentos sociais 
emergentes, na sua pluralidade organizativa, como possibilidades 
de reafirmação de espaços públicos. Nos fóruns que vêm se multi-
plicando nos últimos anos, questões como saúde, meio ambiente 
e direitos humanos se apresentam como questões a serem levadas 
em conta na gestão da coisa pública.

Em relação ao pedagógico ainda se faz necessário avançar de 
um trabalho na perspectiva desenvolvimentista (primeiro desen-
volve-se áreas específicas), para outro em que é possível pensar a 
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escolarização propriamente dita, ou mesmo valorizar a socialização 
em detrimento da escolarização. Dessa dificuldade decorrem as 
dificuldades com a formação geral dos(as) professores(as). Uma 
conduta responsável por parte da pedagogia no sentido de tam-
bém procurar respostas para dar atendimento de qualidade a essas 
crianças a partir de suas especificidades só iria beneficiá-las e à 
própria família, geralmente refém de inúmeras peregrinações pou-
co eficazes e de promessas inescrupulosas. Por fim, o avanço que 
se requer se pauta no consentimento de que todo conhecimento 
produzido será parcial e insuficiente, assim como as experiências 
de inclusão pela lógica da diferença.

NOTAS

1 GARCIA, 1992.
2 HALL, 2002.
3 Ver GINZBURG, 1989.
4 FREUD, 1986, p. 320.
5 AKERMAN, 1998.
6 CIRINO, 1995.
7 CHARLOT, 2006, p. 79.
8 OLIVEIRA, 2011.
9 CENPEC, 1989/1992.
10 O projeto-político-pedagógico se define por uma postura, por uma filosofia 

de trabalho coletivo, no qual cada escola prioriza os problemas e propõe ações 
para solucioná-los.

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE, 1994.
12 Para um maior aprofundamento, ver: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-

CAÇÃO DE BELO HORIZONTE, 1994.
13 PEDROSO, 1995.
14 BRASIL, 1994.
15 BRASIL, 1994.
16 PEREIRA, 2006.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   278 01/11/13   12:09



279 

REFERêNCIAS

AKERMAN, Jacques. Estratégias de segregação na infância e adolescência: 
problemas e impasses do encaminhamento para tratamento em instituições 
de saúde mental. 1998. 210 pg. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) 
– FAFICH, UFMG, Belo Horizonte, 1998.

BRASIL. MEC. Política Nacional de Educação Especial, 1994.

CENPEC (Centro de Pesquisas para Educação e Cultura). Trabalhando 
em benefício da Escola e da Comunidade. A experiência de Belo Horizon-
te-1989/1992.

CHARLOT, Bernard. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas 
e práticas: especificidades e desafios de uma área de saber. Revista Brasileira 
de Educação. v. 11, n. 31, p. 7-18 , jan./abr. 2006.

CIRINO, Oscar. Cronologia ou lógica, desenvolvimento ou estrutura. Revis-
ta de Psiquiatria e Psicanálise com Crianças e Adolescentes, FHEMIG, Belo 
Horizonte, volume IV, páginas 16-28 jan./ jun. 1995.

FREUD. Carta 75 a Wilhelm Fliess. In: Edição Standart Brasileira das Obras 
Completas, v. I [1898], Rio de Janeiro: Imago, 1986.

GARCIA, Célio. Saúde mental e psicanálise. Fala Galba. Jornal do Hospital 
Galba Veloso. Belo Horizonte, v. 22, p. 2-5, set. 1992.

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de janeiro: 
DP&A, 2002. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. A nova regulação de forças no interior da 
escola: carreira, formação e avaliação docente. RBPAE, v. 27, n. 1, p. 25-38, 
jan./abr. 2011.

PEDROSO, Tânia Mara Gonzaga. Educação especial da criança autista e 
psicótica: referenciais teóricos e as práticas pedagógicas. Rio de Janeiro: 
mimeo. 1995.

PEREIRA, Marcelo Ricardo. “Isso não é próprio de uma mocinha” ou o horror 
ao feminino. In: FIGUEIREDO, Adriana Maria de. Professor, profissão em 
três tempos: gênero, saúde e saber docente. Ouro Preto: Editora UFOP, 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE. 
Caderno Escola Plural – Proposta Político-Pedagógica da Rede Municipal 
de Educação – SMED, out. 1994.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   279 01/11/13   12:09



FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   280 01/11/13   12:09



SOBRE OS AuTORES

João Valdir Alves de Souza (Org.) – Bacharel e licenciado em 
Ciências Sociais (FAFICH/UFMG, 1990). Mestre em Educação (FAE/
UFMG, 1993). Doutor em Educação (PUC/SP, 2000). Professor de 
Sociologia da Educação na UFMG. Coordenador do Colegiado Es-
pecial de Licenciatura.

Margareth Diniz (Org.) – Psicanalista, professora adjunta de Psi-
cologia e do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP). Coordenadora do Programa de Pesquisa/Extensão 
Caleidoscópio. Integrante do PRODOC/UFMG.

Míria Gomes de Oliveira (Org.) – Professora da Faculdade de 
Educação da UFMG.

André Marcio Picanço Favacho – Professor da Faculdade de 
Educação da UFMG.

Célia Maria Nunes – Doutora em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora Associada da 
Universidade Federal de Ouro Preto. Membro do Grupo de Estudos 
sobre Formação e Profissão docente (FORPROFI/UFOP) e do Grupo 
de Pesquisa sobre Condição e Formação Docente (PRODOC/FAE/
UFMG).

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   281 01/11/13   12:09



282

Elaine Maria da Cunha Morais – Mestre em Educação e Douto-
randa em Educação na FAE/UFMG.

Graça Paulino – Professora Associada da Faculdade de Educação da 
UFMG. Doutora em Teoria Literária pela UFRJ, com Pós-Doutorado 
em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE/
FAE/UFMG).

Júlio Emílio Diniz-Pereira – Doutor em Educação pela Univer-
sidade do Estado de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. 
Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Luciano Campos Silva – Doutor em Educação pela UFMG. Pro-
fessor do Departamento de Educação da Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP).

Luciano Mendes de Faria Filho – Professor de História da Edu-
cação na FaE/UFMG. Coordenador do Projeto Pensar a Educação 
Pensar o Brasil - 1822/2022.

Marco Antonio Torres – Professor do Departamento de Educação. 
Membro do Programa Caleidoscópio/UFOP (Universidade Federal 
de Ouro Preto) e do Nuh (Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos 
LGBT/UFMG), da Universidade Federal de Minas Gerais.

Maria Antonieta Bianchi (in memoriam) – Ingressou como docen-
te na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal 
de Minas Gerais como professora assistente da cadeira de Educação 
Comparada em 1956. Exerceu vários cargos e funções de destaque no 
campo educacional, dentre eles: Chefe do Departamento de Admi-
nistração Escolar da FAE/UFMG; Diretora do Centro Pedagógico da 
FAE/UFMG; Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UFMG e do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais.

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   282 01/11/13   12:09



283 

Maria José de Paula – Mestre em Educação pela UFMG. Professo-
ra de Matemática da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. 
Membro do Grupo de Pesquisa sobre Condição e Formação Docente 
(PRODOC/FAE/UFMG).

Samira Zaidan – Professora da Faculdade de Educação da UFMG, 
graduada em Matemática. Doutora em Educação. No campo da edu-
cação matemática, realiza estudos sobre a formação docente.

Santuza Amorim Silva – Professora do PPGE/Mestrado em Edu-
cação da FAE/UEMG. Membro integrante do PRODOC.

Simone Grace de Paula – Doutora em Educação pela FAE/UFMG. 
Professora do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Huma-
nas, Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC em Belo Horizonte. 
Membro do PRODOC e do Observatório da Juventude.

Wagner Ahmad Auarek – Doutor em Educação pela UFMG. 
Professor Adjunto de DMTE da Faculdade de Educação da UFMG. 
Membro do Grupo de Pesquisa sobre Condição e Formação Docente 
(PRODOC/FAE/UFMG). 

FORMACAO DE PROFESSORES_MIOLO 2013.indd   283 01/11/13   12:09




