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APRESENTAÇÃO

Esta coletânea de textos produzidos por professores e alunos 
da linha de pesquisa Teorias Pedagógicas, Trabalho Educativo e 
Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara, 
traz uma contribuição original a um campo no qual muito tem sido 
publicado nas duas últimas décadas no Brasil, o da formação de 
professores. 

A especificidade da coletânea reside na abordagem historicizante 
e crítica tanto das diretrizes oficiais para a formação de professores 
como das teorias pedagógicas e respectivas propostas metodológicas 
nesse terreno. 

São nove textos, que vão desde um balanço crítico do legado dei-
xado pelo século XX no que se refere à formação de professores até 
questões específicas relacionadas ao trabalho do professor, passando 
pela questão do debate contemporâneo sobre as teorias pedagógicas. 

O público ao qual se destina esta coletânea são alunos de peda-
gogia e demais licenciaturas, alunos de mestrado e doutorado em 
educação, pesquisadores da área educacional e professores atuantes 
nos diversos níveis da educação escolar. 

A coletânea inicia-se com o capítulo intitulado “O legado do 
século XX para a formação de professores”, de autoria de Lígia Már-
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cia Martins. A autora define como eixo de análise a relação entre a 
referida formação e a atividade produtiva, ou seja, a formação do pro-
fessor na relação com o processo e produto de seu trabalho. Defende 
o argumento de que, lamentavelmente, um dos maiores legados do 
século XX para a formação de professores foi o acirramento de sua 
subserviência às demandas hegemônicas do capital. No âmbito edu-
cacional isso é letal, posto que o produto do trabalho educativo deve 
ser a humanização dos indivíduos, que, por sua vez, só pode ocorrer 
pela mediação da própria humanidade dos professores. Reitera a 
necessidade da crítica a essa situação, apontando o quanto ela ainda 
se faz presente, vide suas expressões no Documento de Referência 
para a Conferência Nacional de Educação, que se consubstanciará 
no Plano Nacional da Educação para o próximo decênio, posto o 
risco de que os ideários oriundos do século XX, que se colocam 
a serviço da referida subserviência, avancem século XXI afora, tra-
zendo do século passado aquilo que ele gestou de pior para a educação 
escolar.

Essa problematização da formação de professores tem continui-
dade na discussão feita por Newton Duarte no Capítulo 2 sobre “O 
debate contemporâneo das teorias pedagógicas”. Inicialmente são 
apresentadas algumas características comuns às teorias pedagógicas 
mais difundidas na atualidade, dentre as quais destaca: a incapaci-
dade de se situarem numa perspectiva de superação da sociedade 
capitalista o idealismo, a negação da perspectiva da totalidade, o 
relativismo epistemológico e cultural, o utilitarismo como critério 
de validade do conhecimento, a supervalorização do conhecimento 
tácito e a descaracterização do trabalho do professor. Em seguida, o 
texto destaca algumas características específicas ao construtivismo, 
à pedagogia dos projetos, à pedagogia do professor reflexivo, à peda-
gogia das competências e à pedagogia multiculturalista. À luz dessa 
análise o autor defende a tese de que essas pedagogias centram-se 
na cotidianidade alienada da sociedade capitalista contemporânea 
e, portanto, a superação dessas pedagogias requer a distinção entre 
a prática cotidiana e outras esferas da prática social, imprescindível 
para o resgate da função social da escola e do trabalho docente.
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Nessa mesma perspectiva de análise crítica do pensamento pe-
dagógico hegemônico e suas influências na formação de professores, 
temos os três capítulos seguintes desta coletânea.

O Capítulo 3, de autoria de José Luis Derisso, intitula-se “Cons-
trutivismo, pós-modernidade e decadência ideológica”. Ancorado na 
análise de Lukács sobre a “decadência ideológica”, aponta a conti-
nuidade entre as primeiras manifestações desse processo em meados 
do século XIX com a chamada pós-modernidade. Com o objetivo de 
refletir sobre como a produção educacional do período da decadência 
interfere na educação escolar, induzindo a um esvaziamento de sua 
finalidade de ensinar, o autor coloca em foco as expressões da referida 
continuidade no desenvolvimento das chamadas pedagogias ativas 
do movimento Escola Nova, do construtivismo e da pedagogia das 
competências. Nessa direção, analisando o esvaziamento do sentido 
da educação escolar contemporâneo, demonstra as afiliações desses 
ideários à pós-modernidade, emblematicamente consubstanciadas 
no construtivismo.

O Capítulo 4, intitulado “Os conceitos de atividade e necessidade 
para a Escola Nova e suas implicações para a formação de profes-
sores”, de Afonso Mancuso de Mesquita, reporta-nos às origens da 
“escola ativa” e suas principais características, com vista à análise 
dos conceitos de atividade e necessidade postulados pelos atores so-
ciais do movimento escolanovista. A falta de perspectiva histórica e 
a naturalização presentes em tais conceitos, ao se desdobrarem nas 
concepções de ensino, aprendizagem e função da educação escolar, 
circunscrevem a formação de professores, dotando-a de uma carac-
terística muito precisa: a aquisição de conhecimentos não tem valor 
intrínseco, destarte o conhecimento sistematizado cede lugar a um 
suposto autoconhecimento. Tendo como referência tais proposições, 
o autor destaca as convergências do construtivismo à Escola Nova e 
a unidade que entre eles se estabelece para a afirmação da psicologi-
zação da formação de professores.   

No Capítulo 5, “Alienação e emancipação na transmissão do 
conhecimento escolar: um esboço preliminar”, Mauro Sala coloca 
sob análise a contradição entre alienação e emancipação na trans-
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missão do conteúdo escolar presente na sociedade capitalista. Sem 
secundarizar a necessidade de transmissão dos referidos conteúdos, 
aborda a especificidade da educação escolar, qual seja, a socialização 
do conhecimento historicamente elaborado, em suas necessárias rela-
ções com a superação das contradições engendradas pela sociedade de 
classe; manifestas de diferentes formas na educação escolar; no que se 
incluem muitos dos conteúdos que visa transmitir. Assim, explicita 
a premência da análise crítica desses para que, de fato, possam se 
expressar como apropriação das forças essenciais humanas, isto é, 
como conteúdos humanizadores. 

Os capítulos 6, 7, 8 e 9 fecham a coletânea com contribuições 
sobre questões específicas do universo do trabalho do professor, 
procurando colaborar para a busca de alternativas às concepções 
dominantes. 

No Capítulo 6, intitulado “Relações entre o desenvolvimento 
infantil e o planejamento de ensino”, Ana Carolina Galvão Marsiglia 
analisa as concepções espontaneístas acerca do desenvolvimento 
humano, especialmente no referente à construção do conhecimen-
to, demonstrando suas consequências negativas para a organização 
do trabalho docente, no que se inclui a proposição do currículo, o 
planejamento do ensino e o papel da escola no trato com os conteú-
dos escolares. Deixa evidente que tais concepções subsidiam uma 
formação de professores que prima pelo destaque da forma em 
detrimento do conteúdo, centrando-se na unilateralidade da prá-
tica docente. Contrapondo-se a isso, a autora demonstra, com base 
na psicologia histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica, o 
papel de inalienável da escola e do planejamento de ensino para a 
apropriação dos conhecimentos mais elaborados, imprescindíveis 
ao desenvolvimento das funções psíquicas superiores. 

No Capítulo 7, intitulado “A arte e a formação humana: implica-
ções para o ensino de literatura”, Nathalia Botura de Paula Ferreira 
aponta a necessidade de compreensão do elemento essencial e ativo 
que repousa na gênese histórica da arte, isto é, do trabalho social e das 
formas de consciência dele advindas; colocando em evidência duas 
questões fundamentais para o ensino da arte: a impossibilidade de sua 
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compreensão como expressão de uma interioridade pura, subjetivista 
e a necessidade de seu reconhecimento como elemento constitutivo 
na realização da essência humana. Assim, a arte, na qualidade de 
objetivação humano-genérica, precisa ser disponibilizada às novas 
gerações para que, dela se apropriando, conquistem formas mais 
elevadas de sensibilidade e formação. A autora fornece-nos inúme-
ros elementos para a afirmação do ensino da arte, em seu interior a 
literatura, tendo em vista uma educação escolar emancipatória a ser 
realizada, também, por meio da vivência estético literária. 

No Capítulo 8, “O trabalho do professor e a alfabetização: uma 
análise dos ideários educacionais”, Fátima Aparecida de Souza 
Francioli reporta-se à trajetória de implantação da teoria psicoge-
nética da língua escrita que, ao longo dos últimos vinte anos, tem 
orientado o trabalho docente em nosso país. Especialmente no âmbito 
da alfabetização. Tomando como eixo de análise o deslocamento da 
ênfase dos processos de ensino para os processos de aprendizagem, 
característica nuclear do modelo construtivista, a autora destaca a 
secundarização do trabalho do professor, que vemos ampliar-se a 
passos largos na atualidade, e suas nefastas consequências para a 
escolarização dos indivíduos, dentre as quais a baixa qualidade da 
aprendizagem e a inexistência de erradicação do analfabetismo (para 
além do analfabetismo funcional) demonstradas de modo alarmante 
nos índices das inúmeras estratégias de avaliação oficial. 

Por fim, no Capítulo 9, intitulado “O papel do professor e do 
ensino na Educação Infantil: a perspectiva de Vigotski, Leontiev e 
Elkonin”, Juliana Campregher Pasqualini demonstra, com base nos 
estudos desses três autores, a impropriedade do tratamento dispen-
sado ao ensino na produção teórica dos autores representativos da 
pedagogia da infância. Evidenciando a relação entre o desenvolvi-
mento infantil e a apropriação da cultura, conclui que o professor 
que atua junto à criança de 0 a 5 anos não pode ser definido apenas 
como aquele que estimula e acompanha o desenvolvimento infantil, 
mas como alguém a quem compete dirigir o processo educativo por 
meio do ensino.
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Espera-se com este livro provocar um amplo debate sobre alter-
nativas voltadas para uma perspectiva distinta das que predominam 
na formação de professores no Brasil contemporâneo. 

Lígia Márcia Martins
Newton Duarte
Organizadores


