
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
NASCIMENTO, AD., and HETKOWSKI, TM., orgs. Memória e formação de professores [online]. 
Salvador: EDUFBA, 2007. 310 p. ISBN 978-85-232-0484-6. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

O movimento nacional pela reformulação dos cursos de 
formação do educador: 

embates na construção de um projeto coletivo de formação 
 

Zenilde Durli 



    ME M Ó R I A E F O R M A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S    199

O movimento nacional pela
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construção de um projeto coletivo
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Zenilde Durli

CONTEXTUALIZANDO O SURGIMENTO DO MOVIMENTO

O Movimento pela Reformulação dos Cursos de Formação
do Educador foi organizado no mesmo período da crise que
conduziria ao declínio e esgotamento da ditadura militar,
iniciado com a posse de Geisel em 1974 e estendendo-se até o
término do Governo Figueiredo em 1985. O próprio Regime,
como destaca Germano (2005), em função das desavenças no
bloco do poder, abre perspectivas à participação da sociedade
civil. Assim, a organização da sociedade civil em movimentos
sociais1 de diversas naturezas, a partir de meados da década de
1970, conta inicialmente com a participação das classes
subalternas e, de forma gradativa, com a incorporação das
classes dominantes nas mobilizações contra a ditadura.

No quadro da crescente crise que se desenhava, o Estado redefine sua
metodologia de ação, deixando de se centrar na função de “domínio”,

1 Conforme Cunha (2005, p.  60), “com o nome de movimentos sociais têm sido chamadas as ações reivindicativas
de segmentos de populações urbanas (principalmente) que se caracterizam por reagirem às desigualdades na
distribuição dos recursos públicos, nos serviços de abastecimento de água, coleta de esgotos e de lixo, saúde,
educação, transporte, energia elétrica, telefone, ou seja, os serviços urbanos que têm a ver com o que se
convencionou chamar de qualidade de vida”.
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pois se vê debilitado diante das mobilizações e começa a considerar, em
maior grau, a função de “direção” (GRAMSCI, 1978, p. 87). A conquista
das massas era essencial à consecução dos objetivos de adesão ao Regime
no sentido de torná-lo hegemônico. Centrada nisso, a sociedade política se
utilizava das políticas sociais como instrumento para fazer concessões em
troca do apoio e da cooptação da sociedade civil. Entretanto, conforme
afirma Germano (2005), o Regime não chegou a alcançar tal hegemonia,
caracterizando-se sempre como uma “ditadura sem-hegemonia”.

Na intenção de explicitar os objetivos da abertura, Germano (2005,
p. 213) enfatiza uma questão que considera essencial à análise da
importância da mobilização da sociedade civil para a redemocratização,
qual seja: a principal causa da abertura foram as contradições do próprio
aparelho estatal e não uma “exclusiva conquista da sociedade civil”. A
abertura, nessa direção, não visava à democratização da sociedade, mas a
transição de um autoritarismo militar para um autoritarismo civil.
Corroborando este entendimento, Cunha (2005, p. 65) afirma que o
Estado, “por sua omissão ou por suas políticas anti-democráticas tem sido
o verdadeiro impulsionador dos movimentos sociais, ao mesmo tempo em
que pode funcionar como elemento de contenção desses movimentos”.

A dinâmica social então criada, segundo análise de Germano (2005),
introduz uma modificação na metodologia de ação do Estado no que se
refere à sua relação com as classes subalternas e, por conseguinte, “há uma
mudança na forma das políticas sociais, inclusive na política educacional,
conduzindo a estratégias mais sutis de dominação ou mesmo à absorção
de interpelações populares na formulação de tais políticas [...]”
(GERMANO, 2005, p. 213). As mudanças de forma, por sua vez, remetem
às relações entre a sociedade civil e a sociedade política que se estabelecem
nos momentos de definição das políticas sociais (CUNHA, 2005;
GERMANO, 2005). Ou seja, na intenção de lograr a posição hegemônica,
promovendo o alargamento do espaço político, o Estado apontou a
possibilidade de “maior” participação da sociedade civil diante do seu
poder de regulação.

A política educacional, nesse contexto histórico e social, ganhara, então,
novos contornos. Os problemas educacionais passaram, segundo  Germano
(2005, p. 233) a ser encarados pelo Estado como questões políticas, ao
mesmo tempo em que as políticas sociais se revestiram “de uma conotação
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ideológica que as identifica diretamente com uma ação destinada aos
‘carentes’” e cujo objetivo manifesto era agir como mecanismo de correção
das desigualdades sociais. Os discursos em favor da distribuição de renda e
os apelos “participacionistas” que impregnaram os Planos Nacionais de
Desenvolvimento (PND), no período 1974-1985, tinham dois interlocutores
principais, conforme Germano (2005, p. 233): “as classes subalternas, o
povo pobre das periferias urbanas das áreas rurais e, com menor intensidade,
uma parte das chamadas classes médias empobrecidas pelas políticas
econômicas dos sucessivos governos militares”.

Diante da conjuntura vigente na segunda metade da década de 1970, o
Regime começa a ser questionado no âmbito das universidades e escolas, e
o campo educacional inicia sua organização, impulsionada em grande
medida pela oposição à pedagogia oficial e à política oficial dominante
(SAVIANI, 1997). Assim, o Movimento dos Educadores (ME) promoveu
a criação de entidades e/ou associações educacionais na sociedade civil,
representativas de parcelas dos trabalhadores em educação e, ainda,
impulsionou a revigoração de outras tantas já existentes que, inclusive, já
haviam atuado em momentos políticos importantes da história educacional
do país em décadas anteriores. Colaboraram intensamente com esta
organização, em meados da década de 1970 e início de 1980, segundo
Cunha (2005) e Germano (2005), quatro dessas entidades e/ ou associações,
a saber: a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a
Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (Anped), o Centro
de Estudos Educação e Sociedade (Cedes) e a Associação Nacional de
Educação (Ande).

A partir de 1974, a SBPC, fundada em 1948 e realizando reuniões anuais
desde então, amplia seus eventos para a participação de professores,
universitários e pesquisadores de todas as áreas, configurando-se como um
espaço de expressão das demandas políticas da sociedade e de oposição ao
regime. Em 1978, ano de criação da Anped e do Cedes, os educadores se
reuniram em Campinas, no I Seminário Brasileiro de Educação, onde se
questionou veementemente, como destacam Germano (2005) e Cunha (2005),
a política educacional da ditadura. Em 1980, é realizado o II Seminário
Brasileiro de Educação, sob a coordenação da Anped, Cedes e Ande, entidades
da sociedade civil, do campo da educação que, a partir de então, transformaram
o Seminário em Conferência Brasileira de Educação (CBE).
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Entre os anos de 1980 e 1988, período que nos interessa destacar,
considerando que nele foram construídas as principais teses do Movimento
Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação do Educador, foram
realizadas cinco conferências. A I Conferência Brasileira de Educação
ocorreu em abril de 1980, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de
São Paulo, com a temática central “A política Educacional”. Estruturada
em 11 simpósios e 34 painéis, contou com aproximadamente 1.400
participantes. A II CBE foi realizada em Belo Horizonte, na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), no mês de junho de 1982, com a temática
central “Educação: perspectiva na democratização da sociedade”.
Estruturada em 13 simpósios e 67 painéis, contou com um número
aproximado de 2.000 participantes. A III CBE aconteceu em Niterói, na
Universidade Federal Fluminense (UFF), no mês de outubro de 1984, com
o tema central “Da crítica às propostas de ação”. Organizada em 12
seminários e 124 painéis, contou com aproximadamente 5.000
participantes. A IV CBE foi organizada em Goiânia, na Universidade Federal
de Goiás (UFG) e Universidade Católica de Goiás (UCG), em outubro de
1986, com o tema central “A educação e a constituinte”. Com um programa
estruturado em 25 simpósios, 77 atividades de atualização, 93 painéis e 23
outras atividades, contou com aproximadamente 6.000 participantes. A V
CBE foi realizada em Brasília, na Universidade de Brasília (UnB), em agosto
de 1988, com a temática central “A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional”. Com um programa prevendo 24 simpósios, 250 painéis e
atividades de atualização, contou com aproximadamente 6.000
participantes (CUNHA, 2005, p. 94).

No I Seminário de Educação Brasileira, realizado em 1978, além das
discussões gerais em torno da temática de redemocratização do país,
discutiram-se, conforme afirmam Brzezinski (1996a) e Bissolli da Silva
(2003), os estudos pedagógicos em nível superior, concentrando-se em torno
dos seguintes temas: extinção ou não do Curso de Pedagogia; formação
do pedagogo em geral ou do pedagogo especialista; formação do especialista
no professor ou do especialista e do professor no educador; formação do
especialista nas habilitações da graduação ou na pós-graduação; formação
na perspectiva da pedagogia do consenso, ou da pedagogia do conflito;
formação mais teórica ou mais prática; entendimento do pedagogo como
reprodutor ou produtor de conhecimentos; adoção de um núcleo central
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ou de uma base comum de estudos, dentre outros (BRZEZINSKI, 1996a).
Notadamente, na centralidade das discussões estiveram as temáticas
relacionadas aos problemas então vivenciados pelo Curso de Pedagogia.
Sob a influência da informação de que o Ministério da Educação (MEC)
retomara a matéria das Indicações 67/1975 e 70/1976 do CFE2, os
educadores se mobilizaram no esforço de acompanhar e quiçá tentar
paralisar tais ações no sentido de impedir a extinção do curso, causa em
que o Movimento logrou êxito, uma vez que as Indicações foram sustadas
pelo MEC no ano seguinte.

A organização mais sistemática do Movimento para a reformulação
dos cursos se deu, porém, na I Conferência Brasileira de Educação, onde os
participantes desencadearam uma mobilização nacional, visando a intervir
nos rumos do processo de definição das políticas para a formação dos
profissionais da educação. Neste evento, realizado em 2 de abril de 1980,
no contexto do Governo de João Batista Figueiredo, quando estava à frente
do Ministério da Educação e Cultura Eduardo Mattos Portella, foi criado
o Comitê Pró-Participação na Formação do Educador, “face à necessidade
de mobilização de professores e alunos em torno da reformulação do Curso
de Pedagogia, então colocado em debate nacional” (ASSOCIAÇÃO..., 1992).
Embora a centralidade das discussões estivesse no Curso de Pedagogia3, já
naquele momento o Comitê apontava a importância de se ampliar o debate
em direção a todas as licenciaturas (ENCONTRO..., 1986).

A atuação do Comitê, a partir de então, esteve vinculada tanto à
administração dos conflitos gerados pela diversidade de proposições
internas ao Movimento quanto a acompanhar os trabalhos que a Secretaria
de Educação Superior (SESu), do MEC, passou a organizar. Dentre as
iniciativas do MEC nesse período, destaca-se a realização de sete Seminários
Regionais de Reformulação dos Cursos de Recursos Humanos para a
Educação, aos quais o Comitê enviou representantes com a intenção de
evitar a imposição de mudanças vindas de gabinete e reivindicar a realização
de um encontro nacional (BISSOLLI DA SILVA, 2003; BRZEZINSKI,
1996a).

2 Nessas Indicações o conselheiro Valnir Chagas propunha a extinção do Curso de Pedagogia na forma curricular
determinada pela legislação de 1969.

3 Em 1980, os Cursos de Pedagogia alcançaram um total de 206 (BRZEZINSKI, 1996b).
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O I Encontro Nacional ocorreu em 21 de novembro de 1983, com
uma programação inicialmente definida pelo MEC. No dia 22, no entanto,
em resposta indignada ao fato do Ministério apresentar, já na seção de
abertura, uma proposta de formação de professores previamente elaborada,
docentes e discentes se fizeram ouvir encaminhando nova pauta aos
trabalhos e passando a coordenar o evento. Este ato representou a
independência do Movimento, fortalecida, também, pela transformação
do Comitê Pró-Formação do Educador em Comissão Nacional de
Reformulação dos Cursos de Formação do Educador (CONARCFE).
Segundo a Associação... (1992, p. 4), “a Comissão herdou do Comitê o
espírito de autonomia frente aos órgãos oficiais, bem como seu objetivo
de promover a articulação, em nível nacional, dos esforços destinados a
reformular os cursos de formação do educador, sistematizando propostas e
experiências”.

Criada num contexto de tensão entre educadores e representantes do
poder educacional instituído – MEC e SESu, sua ação compreendia duas
atribuições principais: primeiro, dar continuidade ao processo de discussão
sobre a reformulação dos cursos de formação do educador e, segundo,
acompanhar as ações do MEC junto aos cursos de licenciatura
(BRZEZINSKI, 1996a; SCHEIBE; AGUIAR, 1999). Embora conturbado,
inicia-se, pelo acompanhamento que a Comissão passa a realizar junto às
ações do MEC, um processo de maior participação da sociedade civil nas
discussões e decisões relativas às políticas educacionais no âmbito da
sociedade política.

O firme posicionamento dos participantes neste I Encontro Nacional
possibilitou, de um lado, o fortalecimento do Movimento Nacional pela
Reformulação dos Cursos de Formação dos Educadores diante das
imposições do poder instituído, que passou a reconhecê-lo, embora não de
imediato, como legítimo. A princípio, houve resistência do MEC/SESu tanto
na aceitação da legitimidade da Comissão Nacional como instância de
articulação das diversas propostas relativas à reformulação dos cursos de
formação de educadores quanto em considerar os resultados dos estudos e
debates do Encontro de Belo Horizonte como expressão do pensamento e
das tendências então em discussão no País. De outro lado, promoveu um
afastamento ainda maior em relação ao projeto da sociedade política, o
que dificultou, em certa medida, o trabalho da Comissão que se seguiu ao
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Encontro Nacional de 1983, em virtude de não contarem mais com o
financiamento do Estado (BRZEZINSKI, 1992; 1996a), razão pela qual
os encontros posteriores de avaliação foram organizados aproveitando os
espaços de outros eventos. Observou-se, então, como estratégia utilizada
pelo MEC, enquanto aparelho de Estado, o incentivo às discussões de
amplos setores de profissionais da educação, mas o refluxo deste processo
quando as decisões, frutos de tais debates, contrariavam o projeto
governamental, ou seja, “estímulo ao debate não como uma política de
democratização do ensino, mas como uma tática de cooptação dos
movimentos sociais” (ENCONTRO..., 1986, p. 153).

Malgradas as dificuldades financeiras impostas à manutenção do
Movimento, após o afastamento das propostas do MEC/SESu, a
CONARCFE trabalhou intensamente entre 1983 e 1990, promovendo
três encontros nacionais de avaliação e quatro encontros nacionais que
representavam a continuidade do histórico Encontro de Belo Horizonte. A
história deste Movimento, portanto, pode ser subdividida em três períodos,
a saber: (i) o primeiro, sob a forma de Comitê Pró-Formação do Educador,
entre 1980 e 1983; (ii) o segundo, como Comissão Nacional de
Reformulação dos Cursos de Formação do Educador, entre 1983 a 1990 e
(iii) o terceiro e atual período como Associação Nacional pela Formação
dos Profissionais da Educação (Anfope), a partir de 1990 (ASSOCIAÇÃO...,
1992, p. 5).

A BASE COMUM NACIONAL

Há quase três décadas, a construção coletiva das proposições da Anfope
apóia-se em princípios que expressam o caráter de resistência e contraposição
às ações impositivas oriundas das políticas governamentais no campo da
formação de professores. Buscou-se, nessa direção, um princípio norteador
que expressasse a prática comum na formação de professores contra a
imposição dos currículos mínimos. Nos sucessivos Encontros Nacionais
aprofundaram-se e ampliaram-se as discussões sobre essa temática, na
tentativa de superar as antigas fragmentações presentes no processo de
formação e expressas principalmente pela divisão do curso de Pedagogia
em Habilitações. Nesse sentido afirmava:
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[...] Haverá uma única base comum nacional para todos os cursos de formação
do educador. Esta base comum será aplicada em cada instituição de forma a
respeitar as especificidades das várias instâncias formadoras (Escola Normal,
Licenciatura em Pedagogia, demais Licenciaturas específicas) (ASSOCIAÇÃO...,
1992, p. 14).

A acepção de base comum nacional esteve marcada por dois sentidos
complementares: (i) um sentido político, caracterizando-a como
instrumento de luta pela formação e carreira do educador e (ii) e um sentido
teórico, constituindo-a como princípio orientador dos currículos dos cursos
de formação dos educadores.

No sentido político, a idéia de base comum nacional foi tomada com o
objetivo de servir como “instrumento de luta e resistência contra a
degradação da profissão do magistério, permitindo a organização e
reivindicação de políticas de profissionalização que garantam a igualdade
de condições de formação” (ASSOCIAÇÃO..., 2000, p. 9) e a valorização
social do educador. Foi considerado, ainda, um elemento unificador da
profissão.

No sentido teórico, ainda como princípio orientador dos currículos
dos cursos de formação de educadores, opunha-se ao modelo representado
pelo “padrão federal” (1939) e, mais tarde, pelo “currículo mínimo” (1969).
Inserido no contexto dos anos de 1980, o Movimento foi marcado pela
contestação e refutação dos atos advindos da tecnoburocracia, propondo
organizar os cursos pelo princípio da base comum nacional como
“sustentação epistemológica norteadora da elaboração e do
desenvolvimento do currículo” (ASSOCIAÇÃO...,  1994, p. 11). Buscava-
se, então, pela mediação de uma base teórica comum e de uma consciência
política, o desenvolvimento de cursos de formação voltados a uma prática
de caráter crítico.

Consensuou-se, assim, ao longo das discussões, que a base comum
nacional “teria como função servir de ‘ponto de referência para a articulação
curricular de cada instituição formadora do profissional da educação’ [...]
e a sua concretização dar-se-ia por eixos articuladores” (ENCONTRO...,
1990). Importa ressaltar, no entanto, que em torno dos eixos curriculares
articular-se-ia um corpo de conhecimentos selecionado em função da
concepção sócio-histórica de formação, abrangendo três dimensões
fundamentais e intrinsecamente relacionadas, a saber: i) dimensão
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profissional – envolvendo um corpo de conhecimentos capaz de identificar
toda a categoria profissional e, ao mesmo tempo corresponder à
especificidade de cada profissão; ii) dimensão política – organizada a partir
de um corpo de conhecimentos de modo a permitir uma visão globalizante
das relações educação-sociedade e do papel do educador comprometido
com a superação das desigualdades existentes; iii) dimensão epistemológica
– envolvendo um corpo de conhecimentos onde o científico deve ter um
espaço privilegiado, rompendo com o senso comum (ENCONTRO..., 1990,
ASSOCIAÇÃO..., 1994; 1996; 1998; 2000; 2004).

A garantia de uma prática comum nacional de todos os educadores,
qualquer que seja o conteúdo específico de sua atuação, é o objetivo central
do princípio, promovendo a compreensão da totalidade do trabalho docente.
Esta prática comum estaria centrada, também, na defesa da docência como
a base da formação de todos os profissionais da educação, pois permite,
segundo a Anfope (2000, p. 9), “assumir com radicalidade, ainda hoje, nas
condições postas para a formação de professores, a formulação de Saviani
(1982): formar o professor e o especialista no educador”.

Neste sentido, enquanto a legislação regulatória do Curso de Pedagogia
de 1969 (BRASIL, 1969) formava os especialistas ou os professores para a
docência no ensino de 2o grau, com um curso organizado a partir de habilitações,
a proposição da Anfope considerava tanto a formação para a docência quanto
para as especialidades de forma integrada. O Curso de Pedagogia deveria,
assim, formar o profissional de educação para atuar no ensino, na organização
e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão
do conhecimento, em diversas áreas da educação, sendo, ao mesmo tempo,
um bacharelado e uma licenciatura (ASSOCIAÇÃO..., 2000; 2004).

Nessa direção, o profissional a ser formado seria o pedagogo “unitário”,
que é ao mesmo tempo um bacharel e um licenciado, apto a exercer tanto
as funções de magistério na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e nas matérias pedagógicas do Nível Médio quanto as funções
de gestão nas instituições de ensino e a produção e difusão do conhecimento
na área da educação.

O Curso de Pedagogia seria organizado por eixos norteadores – sólida
formação teórica e interdisciplinar; unidade entre teoria e prática, gestão
democrática da escola; compromisso social e ético; trabalho coletivo e
interdisciplinar; articulação da formação inicial e continuada – em torno
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dos quais se estabeleceria um corpo de conhecimento compreendendo as
dimensões profissional, política e epistemológica, em um processo formativo
vinculado à concepção sócio-histórica visando à formação crítica de
educador. Um curso de graduação plena, pautado na acepção de docência
como base, superando em sua estrutura a separação entre bacharelado e
licenciatura, com duração mínima de quatro anos, compreendendo uma
carga horária de 3.200 horas4, visando à garantia de formação teórica de
qualidade.

Infere-se, a partir da leitura dos documentos, que a idéia de uma base
comum nacional representava a vontade política de construção de uma
concepção elaborada, orgânica e coerente de formação que, articulando o
coletivo de educadores, tornar-se-ia hegemônica.

A DOCÊNCIA COMO BASE: O POMO DA DISCÓRDIA

Conforme vimos, o princípio da base comum nacional compreende a
idéia da docência como base da formação do educador. Há entre os
educadores, no entanto, conforme registrado nos documentos finais dos
Encontros Nacionais, posicionamentos diferenciados a respeito do Curso
de Pedagogia que polemizam essa questão (ENCONTRO..., 1984a, 1986,
1989; ASSOCIAÇÃO..., 1992). Segundo Brzezinski (1996a), a polêmica
surgiu em função da análise da prática dos especialistas, conduzindo os
educadores e se dividirem em dois grupos com posicionamentos antagônicos
(ENCONTRO..., 1989). Considerando sua importância no âmbito da
construção de uma proposta coletiva representativa do Movimento no
enfrentamento do projeto de formação de professores da sociedade política,
destacamos esses dois posicionamentos representativos dos dissensos
internos presentes nas discussões realizadas nas últimas duas décadas.

O primeiro grupo, composto por intelectuais com participação ativa
no Movimento, alguns, inclusive, assumindo a função de presidência da
entidade, tem como representantes principais, dada a fecunda produção
teórica dedicada ao tema, Aguiar (1999), Aguiar; Mello (2005), Brzezinski
(1992; 1996a; 1996b), Freitas (1999; 2001; 2002; 2004) e Scheibe (1999;
2001; 2002; 2003; 2006). Neste grupo postula-se a extinção das

4 No IX Encontro Nacional a carga horária fora definida em 2.500, sendo ampliada posteriormente para 3.200.

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52208



    ME M Ó R I A E F O R M A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S    209

habilitações nos moldes da organização preconizada ao Curso de Pedagogia
pela legislação de 1969, compreendendo-a, então, com base em eixos
articuladores, numa dinâmica de formação integrada, onde o curso seria,
ao mesmo tempo, um bacharelado e uma licenciatura. Estes intelectuais
defendem a pedagogia lato sensu, abrangendo o amplo campo da educação,
onde sua identidade estaria relacionada à responsabilidade social e, portanto,
com o exercício profissional situado historicamente (ENCONTRO..., 1989).

A defesa desta proposta encontra em Freitas (2002, p. 140) o argumento
da “necessidade de um profissional de caráter amplo, com pleno domínio
e compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da
consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as condições da
escola, da educação e da sociedade”. Destacando o caráter sócio-histórico
dessa formação, defende uma concepção emancipadora de educação,
avançando no sentido de buscar superar as dicotomias entre professores e
especialistas, pedagogia e licenciaturas, especialistas e generalistas. Esta
superação, segundo Freitas (2002, p. 140), seria alcançada a partir da
formação de um “profissional da educação que tem na docência e no
trabalho pedagógico a sua particularidade e especificidade”. Ainda para
Freitas (2002), a oposição e a resistência dos educadores à concepção
fragmentada de formação – professores e especialistas – fundam-se na
necessidade de superação da docência na forma de habilitação, entendendo-
a como fundante, isto é, base da formação do especialista, na compreensão
do trabalho pedagógico escolar como totalidade

O questionamento de Scheibe (2002) ajuda-nos a compreender melhor
as defesas desse primeiro grupo de intelectuais: como formar um supervisor,
ou como exercer o papel de supervisor escolar sem ter também uma base
de formação semelhante a dos docentes? O entendimento concentra-se na
questão da docência como trabalho fundamental na escola e, nessa direção,
todo educador que desenvolve atividades nela, professor ou não, deve ter
na base de sua formação a docência. Ou seja, para supervisionar, orientar,
inspecionar em uma instituição dedicada ao ensino seria necessário
compreender o trabalho fundamental ali desenvolvido, a docência. A
pedagogia, assim, teria como objeto de estudo prioritário a educação formal
em ambiente escolar, pois é a partir do profundo conhecimento da educação
em ambiente formal que se poderá compreender melhor a educação em
ambientes não formais, coerente com o princípio de que o conhecimento
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deve iniciar a partir do mais desenvolvido (ENCONTRO..., 1989;
ASSOCIAÇÃO...,, 2006).

Os lineamentos básicos dessa proposta, considerada hegemônica no
âmbito do Movimento e no enfrentamento das propostas governamentais,
podem ser encontrados nas idéias defendidas por Saviani em 1981. Em seu
texto intitulado “Uma estratégia para a reformulação dos Cursos de
Pedagogia e licenciatura: formar o especialista e o professor no educador”,
Saviani defendeu a formação do pedagogo em geral, do “educador
generalista”, argumentando:

o essencial é formar o educador, o qual, se bem formado, será capaz de exercer
as atividades específicas que a maior ou menor divisão de tarefas, segundo a
maior ou menor complexidade da organização educacional venha a exigir
(SAVIANI, 1981, p. 2).

Ao expressar seu posicionamento contrário às habilitações, o autor
concluía que ao invés de “especialistas” em determinada habilitação restrita,
estamos necessitando é de

educadores com uma sólida fundamentação teórica desenvolvida a partir e em
função das exigências da ação educativa nas condições brasileiras. Este será o
profissional com habilitação polivalente capaz de enfrentar os desafios da nossa
realidade educacional (SAVIANI, 1981, p. 4).

Dessa acepção de educador polivalente, assentada sob uma base docente,
emerge o entendimento de um processo de formação unificado onde todos
os egressos estariam qualificados, igualmente, para as funções técnicas
especializadas, para as funções do magistério na Educação Infantil, nos
anos iniciais do Ensino Fundamental e nas matérias pedagógicas do Ensino
Médio e, ainda, para a produção e difusão do conhecimento que se
materializam no campo prático-institucional (escolar e não escolar). A
docência configura-se, então, como elemento catalisador de todo o processo
de formação, pois a partir dela se materializaria o trabalho pedagógico
compreendido como práxis educativa e unidade teórico-prática. A docência
passa a assumir, então, uma dimensão mais alargada, em consonância com
a idéia de educador polivalente e na perspectiva de “mediação para outras
funções que envolvem o ato educativo” (SCHEIBE, 2001, p. 7). Em artigo
coletivo, publicado em 2006, os integrantes do Movimento reconhecem
esse sentido ampliado reportando-se, no entanto, ao fato do trabalho
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pedagógico ser desenvolvido em espaços escolares e não-escolares e não a
nova configuração dada à docência (AGUIAR e outros, 2006, p. 9).

O segundo grupo, representado inicialmente por Libâneo (1998; 2001;
2002), importante intelectual brasileiro, envolvido com o Movimento desde
os primeiros encontros, vai ganhando novos adeptos, dentre eles Pimenta
(1999; 2001; 2002; 2004) e Franco (2002), os quais, contrapondo-se à
versão anterior, entendem a pedagogia como teoria geral da educação, tendo
como objeto a educação em qualquer ambiente social em que ela ocorra.
Em outras palavras: o objeto de estudo da pedagogia é o processo educativo
historicamente dado, cabendo-lhe avançar na sistematização e
aprofundamento de uma teoria da educação abrangente e não reduzi-la a
uma teoria da escola, ou seja, postula-se a pedagogia stricto sensu.

Nessa direção, Libâneo (2002, p. 68), propõe uma tríplice tipologia de
pedagogos. Os (i) pedagogos lato sensu seriam “todos os profissionais que
se ocupam de domínios e problemas da prática educativa em suas várias
manifestações e modalidades”; em seguida, viriam os (ii) pedagogos stricto
sensu: seriam “especialistas que, sempre com a contribuição das demais
ciências da educação, e sem restringir sua atividade profissional ao ensino,
dedicam-se a atividades de pesquisa, documentação, formação profissional,
educação especial, gestão de sistemas escolares e escolas, coordenação
pedagógica, animação sociocultural, formação continuada em empresas,
escolas e outras instituições” (LIBÂNEO, 2002, p. 69); o terceiro tipo,
também pedagogos stricto sensu, seriam “professores do ensino público e
privado que atuam em todos os níveis e modalidades de ensino” (LIBÂNEO,
2002, p. 69). Estes postulados encaminham a uma compreensão de
formação bastante diversa daquela defendida pelo primeiro grupo.

Franco (2002, p. 46), ao discutir as diferenças existentes entre ser
pedagogo e ser professor, afirma:

ser o profissional que promove, organiza e pesquisa a formação docente será
sempre diferente de ser o profissional que se formará para ser o docente, embora
não exclua, nem a relevância de ambos os papéis, nem a possibilidade de
concomitância desses papéis.

Neste entendimento, o primeiro seria aquele cuja formação e prática
voltar-se-iam à pesquisa e à produção e difusão do conhecimento científico
em pedagogia. O segundo, o professor, dedicar-se-ia ao ensino. Embora
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remeta à possibilidade de concomitância de papéis, esta tese demarca uma
cisão sustentada pela diferenciação tanto das especificidades dos saberes
inerentes a cada um quanto da particularidade da ação que desempenham,
em consonância com as proposições de Libâneo. Ou seja, um é pesquisador,
outro é professor.

Nessa perspectiva de formação, segundo Pimenta (2006), a docência
configura-se como uma das modalidades de formação e inserção
profissional do pedagogo, onde a pedagogia seria a base da formação e da
atuação profissional do professor, e não o contrário como configura a
posição da Anfope.

Estes dissensos têm como marca histórica o ano de 1983, porquanto nele
foram construídos os princípios gerais do Movimento. O posicionamento
mais efetivo, no entanto, ocorreu no IV Encontro Nacional e nos encontros
subseqüentes, culminando, por ocasião das discussões sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNP), em um manifesto
enviado ao Conselho Nacional de Educação (CNE) intitulado “Manifesto
de Educadores Brasileiros sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Pedagogia”5, apoiado, nessa ocasião, por aproximadamente cem
educadores que o assinaram. Nesse documento, os signatários defendiam o
entendimento de que a formação dos profissionais da educação para atuação
na Educação Básica e em outras instâncias de prática educativa far-se-ia nas
Faculdades/Centros/Departamentos de Educação, oferecendo curso de
bacharelado em Pedagogia e curso de Formação de Professores,
argumentando: “o objeto da legislação em questão não pode ser o curso de
licenciatura para a formação de professores, mas o de bacharelado em
pedagogia, que se destina à formação de profissionais da educação não
docentes voltados para os estudos teóricos da pedagogia, para a investigação
científica e para o exercício profissional no sistema de ensino, nas escolas e
em outras instituições educacionais, incluindo as não-escolares”
(MANIFESTO..., 2005).

Em entrevista concedida a Rodrigues (2005, p. 204), por ocasião da
feitura de sua tese, na qual discute o Curso de Pedagogia, Libâneo explicita
ainda melhor esse entendimento:

5 Educadores Brasileiros, liderados por José Carlos Libâneo, encaminham ao CNE o “Manifesto de Educadores
Brasileiros”, opondo-se tanto à proposta do CNE quanto àquela defendida pela ANFOPE e entidades parceiras, na
defesa do Curso de Pedagogia como um bacharelado, em 20/09/2005.
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Se a formação de professores deve ser feita integralmente numa Faculdade de
Pedagogia, então temos no curso de Pedagogia o bacharelado com habilitações
e um Centro de Formação de Professores de Educação Básica, ou seja, as
licenciaturas, com percursos curriculares distintos.

 E mesma autora afirma: “ai eu teria que trabalhar com a idéia de
habilitações, não tem jeito” (2005, p. 202).

Parece-nos, pois, que mais uma vez, os dissensos se estabelecem em função
das questões fundamentais que acompanham a história do Curso de
Pedagogia: (i) quem é o pedagogo? Na perspectiva da Anfope, um professor,
cuja formação para exercer a docência, lhe permite atuar, também, como
gestor e pesquisador no campo da educação. Na perspectiva defendida por
Libâneo, o pedagogo é o cientista da educação, o pesquisador que poderá,
em um outro percurso formativo, preparar-se para ser professor; (ii) Qual
a estrutura a ser dada ao Curso de Pedagogia? Segundo a Anfope, um
curso único, em que a docência se configura como a base de uma formação
integrada para atuação no magistério, na gestão e na produção e difusão
do conhecimento. Segundo Libâneo, uma estrutura que contemple cursos
diferentes dedicados à formação para o magistério, para a gestão e para a
pesquisa, uma organização pautada em habilitações. Na centralidade da
primeira proposta está a licenciatura, na segunda, o bacharelado.

Para Helena Costa Lopes de Freitas, os mentores intelectuais da segunda
proposta fortalecem tanto o MEC quanto o CNE na implementação das
novas concepções do perfil necessário de professores e especialistas na
realidade atual da reforma educativa. Com isso, “tentam introduzir
novamente no campo da escola, sob o manto do pesquisador e do cientista
da educação, as antigas tarefas do ‘especialista’ supervisor e gestor, agora
sobre novas bases, determinadas pelas políticas da reforma educativa [...]”
(FREITAS, 2002, p. 7). Para Libâneo (2002, p. 91), no entanto, “padece
de suporte conceitual e histórico a idéia corrente entre os educadores
brasileiros de denominar pedagogia ao curso de formação de professores
para as séries iniciais do Ensino Fundamental, e de pedagogo ao professor
formado por esse curso”.

Constata-se, pois, que muitas são as críticas a apontar as limitações de
um e de outro posicionamento. Caberia, ao primeiro, o ônus de reduzir a
pedagogia à docência e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, de
corroborar com o fenômeno do “alargamento” das funções docentes. Ao
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segundo posicionamento, o ônus de retomar as dicotomias presentes na
história do curso, às quais o Movimento buscou superar na sua longa
trajetória de enfrentamentos com os legisladores, representantes, na sua
grande maioria, dos interesses da sociedade política.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As propostas elaboradas no âmbito do Movimento, representaram a
ruptura com o pensamento tecnicista, evidenciando novas tendências, dentre
as quais ganhou destaque, especialmente por sua natureza emancipadora,
a concepção sócio-histórica de educação. Tais propostas influenciaram
fortemente as concepções que embasaram os trabalhos das duas Comissões
de Especialistas do Ensino de Pedagogia que estiveram à frente dos trabalhos
de elaboração das DCNP, entre os anos de 1998 e 2002. Por essa influência,
os princípios da docência como base e da base comum nacional estiveram
representados nos documentos produzidos que, por sua vez, foram
encaminhados ao MEC/CNE.

No longo período que antecedeu a aprovação das DCNP, homologadas
pela Resolução no 1, de 15 de maio de 2006, posições antagônicas estiveram
em tensionamento demonstrando interesses diversos no campo da educação
e, especialmente, da formação de educadores. Nesse embate, o Movimento
se manteve em posição de alerta, pronunciando-se em defesa da proposta
de formação de educadores que foi construída coletivamente na perspectiva
de garantir, na medida do possível, as finalidades políticas e as posições
teóricas firmadas desde a década de 1980.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Márcia Ângela; SCHEIBE, Leda. Formação de profissionais da
educação no Brasil: o curso de pedagogia em questão. Educação &
Sociedade, Campinas, v. 20, n. 68, dez. 1999.

AGUIAR, Márcia Ângela; MELLO, Márcia. Pedagogia e diretrizes
curriculares: polêmicas e controvérsias. Linhas Críticas, Brasília, n. 11,
jan./jun. 2005, p.119-138.

AGUIAR, Márcia Ângela da S. et al. Diretrizes curriculares do curso de
pedagogia no Brasil: disputas de projetos no campo da formação do

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52214



    ME M Ó R I A E F O R M A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S    215

profissional da educação. Educação & Sociedade, Campinas, v. 27, n. 96,
out. 2006.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO, 1992, Belo Horizonte. Documento Final do Encontro Nacional
de 1992. Belo Horizonte: ANFOPE, 2000. Disponível em:
<www.lite.fae.unicampi.br/anfope>. Acesso em: jul. 2005.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO, 1994, Belo Horizonte. Documento Final do Encontro Nacional
de 1994. Belo Horizonte: ANFOPE, 2000. Disponível em:
<www.lite.fae.unicampi.br/anfope>. Acesso em: jul. 2005.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO, 1998, Belo Horizonte. Documento Final do Encontro Nacional
de 1998. Belo Horizonte: ANFOPE, 2000. Disponível em:
<www.lite.fae.unicampi.br/anfope>. Acesso em: jul. 2005.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO, 2000, Belo Horizonte. Documento Final do Encontro
Nacional. Belo Horizonte: ANFOPE, 2000. Disponível em:
<www.lite.fae.unicampi.br/anfope>. Acesso em: jul. 2005.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO, 2004, Belo Horizonte. Documento Final do Encontro
Nacional. Belo Horizonte: ANFOPE, 2000. Disponível em:
<www.lite.fae.unicampi.br/anfope>. Acesso em: jul. 2005.

BISSOLLI DA SILVA, Carmem Silvia da. Curso de pedagogia no Brasil:
história e identidade. Campinas: Autores Associados, 2003.

BRASIL. Conselho Federal de Educação. Resolução n. 2, de 11 de abril de
1969. Fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem observados na
organização do Curso de Pedagogia. Documenta, n. 100, 1969.

BRZEZINSKI, Iria. Pedagogia, pedagogos e formação de professores: busca
e movimento. Campinas: Papirus, 1996a.

BRZEZINSKI, Iria. Pedagogia e formação de professores: dilemas e
perspectivas. ENDIPE, 8., 1996b, Florianópolis. Anais... Florianópolis: NUP/
CED/UFSC, 1996b.

BRZEZINSKI, Iria. Trajetória do movimento para as reformulações curriculares
dos cursos de formação de profissionais da educação: do Comitê (1980) à
ANFOPE (1992). Em Aberto, Brasília, v. 12, n. 54, p. 75-86, abr./jun.1992.

ENCONTRO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL
DE REFORMULAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE
EDUCADORES, 2., 1984. Niterói. Documento Final. Mimeografado.

ENCONTRO NACIONAL DA COMISSÃO NACIONAL DE
REFORMULAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR,
2., 1986. Belo Horizonte. Documento Final. Mimeografado.

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52215



216    ME M Ó R I A E  F O R M A Ç Ã O D E  P R O F E S S O R E S

ENCONTRO NACIONAL DA COMISSÃO NACIONAL DE
REFORMULAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR,
4., 1989. Belo Horizonte. Documento Final. Disponível em:
<www.lite.fae.unicampi.br/anfope>. Acesso em: julho de 2005.

ENCONTRO NACIONAL DA COMISSÃO NACIONAL DE
REFORMULAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR,
5., 1990. Belo Horizonte Documento Final. Disponível em:
<www.lite.fae.unicampi.br/anfope>. Acesso em: julho de 2005.

CUNHA, Luiz Antonio. Educação, Estado e democracia no Brasil. 5. ed.
São Paulo: Cortez; Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense;
Brasília: FLACSO do Brasil, 2005.

FRANCO, Maria Amélia Santoro. A pedagogia para além dos confrontos.
In: FÓRUM DE EDUCAÇÃO – Pedagogo: que profissional é esse. 2002,
Belo Horizonte. Anais..., Belo Horizonte: FAE/CBH/UEMG, 2002. p. 39-
62.

FREITAS, Helena Costa Lopes de. Construir políticas de formação contra a
barbárie neoliberal: as diretrizes para os cursos de formação de professores
da educação básica. Disponível em: <www.apropucsp.org.br/revista/
r13_r07.htm>. Acesso em: 10 jan. de 2006.

FREITAS, Helena Costa Lopes de. A reforma do ensino superior no campo
da formação dos profissionais da educação básica: as políticas educacionais
e o movimento dos educadores. Educação & Sociedade, Campinas, v. 20,
n. 68, dez. 1999. p.17-44.

FREITAS, Helena Costa Lopes de. Construir políticas de formação contra a
barbárie neoliberal: as diretrizes para os cursos de formação de professores
da educação básica. PUCVIVA, São Paulo, n. 13, jul./set. 2001. Disponível
em: <www.apropucsp.org.br/revista/r13_r07.htm>. Acesso em: 10 jan. 2006.

FREITAS, Helena Costa Lopes de. Formação de professores no Brasil: 10
anos de embates entre projetos de formação. Educação & Sociedade,
Campinas, v. 23, n. 80, set. 2002. p.136-167.

FREITAS, Helena Costa Lopes de. Novas políticas de formação: da
concepção negada à concepção consentida. In: BARBOSA, Raquel Lazzari
Leite (Org.). Trajetórias e perspectivas da formação de educadores. São
Paulo: Editora UNESP, 2004. p. 89-116.

GERMANO, José Willington. Estado militar e educação no Brasil. São
Paulo: Cortez, 2005.

GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado Moderno. Rio de
Janeiro: Editora Civilização Brasileira. 1978.

KUENZER, Acácia Zeneida. A formação dos profissionais da educação:
proposta de diretrizes curriculares nacionais. 1998. (Mimeo).

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52216



    ME M Ó R I A E F O R M A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S    217

LIBÂNEO, José Carlos. Ainda as perguntas: o que é a pedagogia, quem é o
pedagogo, o que deve ser o curso de Pedagogia. In: Pedagogia e pedagogos:
caminhos e perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez,
1998.

LIBÂNEO, José Carlos. Que destino os educadores darão à pedagogia? In:
PIMENTA, Selma Garrido (Coord.). Pedagogia, ciência da educação? São
Paulo: Cortez, 2001.

MANIFESTO DE EDUCADORES BRASILEIROS. Sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Pedagogia. Encaminhado ao CNE
em 20 de setembro de 2005. (Mimeo).

PIMENTA, S. G. (Org.) Saberes pedagógicos e atividades docentes. In:
PIMENTA, S. G. Formação de professores: identidade e saberes da docência.
2. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

PIMENTA, Selma Garrido (Coord.). Pedagogia, ciência da educação? São
Paulo: Cortez, 2001.

PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Pedagogia e pedagogos: caminhos e
perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002.

PIMENTA, Selma Garrido. Pedagogia: sobre Diretrizes Curriculares. In:
FORUM NACIONAL DE PEDAGOGIA, Belo Horizonte, jul. 2004.

RODRIGUES, Marli de Fátima. Da racionalidade técnica à “nova”
epistemologia da prática: a proposta de formação de professores e pedagogos
nas políticas oficiais atuais. Curitiba, 2005. 228 f. Tese (Doutorado em
Educação) – Universidade Federal do Paraná.

SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas.
3. ed. Campinas: Autores associados, 1997.

SCHEIBE, Leda. Pedagogo: perspectivas e desafios frente às novas diretrizes
curriculares. In: FÓRUM DE EDUCAÇÃO – Pedagogo: que profissional é
esse. 2002, Belo Horizonte. Anais..., Belo Horizonte: FAE/CBH/UEMG, 2002.

SCHEIBE, Leda; AGUIAR, Macia Ângela. Formação de profissionais da
educação no Brasil: O curso de pedagogia em questão. Educação &
Sociedade, Campinas, n. 69, p. 220-238. 1999.

SCHEIBE, Leda; AGUIAR, Márcia Ângela. A política de expansão do ensino
superior no Brasil: avaliação e credenciamento. 2002. Mimeografado.

SCHEIBE, Leda. O curso de Pedagogia no embate entre concepções de
formação. In: GUIMARÃES, Valter Soares. Formar para o mercado ou para
a autonomia. Campinas: Papirus, 2006.

SCHEIBE, Leda. Pedagogo: perspectivas e desafios frente às novas diretrizes
curriculares. In: Anais do Fórum de Educação, Belo Horizonte: FAE/CBH/
UEMG, set. /2002a.

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52217



218    ME M Ó R I A E  F O R M A Ç Ã O D E  P R O F E S S O R E S

SCHEIBE, Leda. Políticas de formação dos profissionais da educação neste
início de século: análise e perspectivas. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED,
26., 2003, Poços de caldas. Anais..., Poços de Caldas: ANPED, 2003.

SCHEIBE, Leda; BAZZO, Vera Lúcia. A construção de uma base comum
nacional para a formação de profissionais da educação no Brasil.
Contrapontos, Itajaí, v. 1, p. 91-103, 2001.

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52218


