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O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores vincu-

lado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (Gepefe) da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), completa, em 2019, trinta 

anos de reflexão e de investigação sobre as questões gerais da formação de 

educadores e sobre as questões mais específicas da formação de professores. 

Este livro constitui mais uma importante contribuição de seus membros para 

o enfrentamento dos problemas teóricos, empíricos e políticos pendentes so-

bre a educação brasileira nos tempos atuais.

Alimentado por dados de pesquisa realizada em 2017, sob o título de “A 

formação de professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental”, o trabalho do Gepefe analisou Projetos Pedagógicos de cursos 

de Pedagogia de instituições públicas e privadas e entrevistou alguns de seus 

coordenadores que se dispuseram a colaborar com a investigação. 

Prefácio
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Selma Garrido Pimenta, uma das coordenadoras da pesquisa e do Ge-

pefe, chamou de transgressões os resultados animadores que a pesquisa apre-

sentou. Transgredir, no caso, significou encontrar caminhos alternativos em 

um território adverso diagramado para a continuidade e não para a ruptura 

do status quo. Até mesmo os cursos de Pedagogia, supostamente destinados, 

entre outras finalidades, ao estudo da evolução das teorias curriculares, não 

parecem preocupados em elaborar soluções mais criativas para a organiza-

ção de seus próprios currículos. Listas sequenciais de disciplinas que têm os 

fundamentos como ponto de partida e o aplicacionismo como ponto de che-

gada continuam a ser o critério quase inamovível para o desenho curricular 

de um curso.

Oficializado pelas Diretrizes de 2006 como uma licenciatura, o curso 

de Pedagogia não se preocupou até aqui em evidenciar e em trabalhar a es-

pecificidade da licenciatura em que se constitui. Diferentemente das demais 

disciplinas, a licenciatura em Pedagogia não diz respeito a um específico sa-

ber-objeto de trabalho a ser ensinado; diz respeito a um saber-instrumento 

de trabalho a ser construído. Quando me refiro a “fazer” Pedagogia, é a isto 

que me reporto: à construção de um “saber estruturado com vistas à objeti-

vidade” – o saber pedagógico – que, como objeto de estudo em seu estágio 

atual de elaboração teórica, deverá ser ensinado no curso que leva o seu nome 

e que, como objeto de pesquisa, deverá ser praticado nos espaços de inves-

tigação previstos no currículo para o desenvolvimento do saber até aqui ela-

borado. Como todos sabemos, o curso de Pedagogia não costuma olhar para 

si mesmo, o que explica o fato de ainda não ter percebido que a Pedagogia 

como disciplina acadêmica nunca teve espaço reservado em seu interior. Essa 

situação surreal poderá se tornar a antecedente de outra situação ainda mais 

surreal: se um dia a organização curricular por disciplinas for abandonada, a 

disciplina Pedagogia não será afetada, não porque terá sido preservada, mas 

porque jamais foi considerada. 
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Oferecer aos alunos condições para o domínio teórico do significado da 

pesquisa como princípio educativo e para a sua prática efetiva como requisito 

de formação certamente se constitui na principal transgressão a ser consu-

mada no campo da formação de professores no Brasil. Para refletir sobre sua 

viabilidade creio ser útil retornar a uma pergunta que formulei no prefácio 

do livro: Curso de Pedagogia: avanços e limites após as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, organizado por Magali Aparecida Silvestre e Umberto de Andrade 

Pinto (2017). Recordando as intensas discussões que precederam à edição 

das Diretrizes, indiquei uma questão relativa à dimensão institucional do 

processo, que não mereceu maior interesse dos debatedores, à época, e que 

retorna agora ampliada e agravada pela pressão economicista sobre o campo 

educacional e pelo próprio agravamento da situação da economia brasileira. 

A pergunta é a seguinte: “Onde o curso deverá ser oferecido para que possa 

atender satisfatoriamente as suas finalidades?” Hoje a resposta está dada e 

confirmada pelos achados da pesquisa que subsidia este livro: certamente não 

será em nenhum dos chamados “conglomerados educacionais” que invadiram 

e contaminaram a educação brasileira em busca de referências para a valori-

zação de suas ações nas Bolsas de Valores. 

A expressão “Conglomerado Educacional” constitui um sugestivo 

exemplo daquilo que os cultores da lógica formal costumam classificar como 

contradição em termos e que, como tal, não teria lugar em um discurso ra-

cionalmente ordenado. A inaceitável contradição em termos diz respeito ao 

emprego de um adjetivo referido a um substantivo incompatível com ele por 

natureza. Se o discurso pedagógico não tivesse se deixado subordinar ao dis-

curso econômico essa contradição seria facilmente perceptível e denunciada: 

“se é conglomerado, então não é educacional”. Conglomerado é um termo do 

vocabulário econômico que diz respeito a um conjunto de empresas depen-

dentes de uma mesma empresa matriz (holding) responsável pelo controle 

do grupo. Duas (ou muitas...) empresas juntam-se sob a mesma estrutura 
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corporativa de modo a potencializar a lucratividade e a própria expansão do 

grupo. A escola não é uma empresa, segundo o título de um conhecido livro de 

Christian Laval (2004). Logo...

Mas, como Gramsci já nos alertava, “a realidade é rebelde” e não se 

atém aos limites da lógica formal. Em que pesem o significado dos dados re-

colhidos e o brilhantismo da argumentação de Laval, a argumentação oposta 

não só prevaleceu como se tornou hegemônica e quase inquestionável não 

só no senso comum, mas também no próprio ambiente acadêmico. Não só 

se admite que escolas possam ser empresas como também se propaga que é 

exatamente essa configuração que atestaria sua superioridade qualitativa em 

relação ao ensino público. O próprio conhecimento deixa de ser considerado 

um bem público para que possa ser considerado como um patrimônio dos 

que dele se apropriaram. Visto por esse ângulo, um “conglomerado educacio-

nal” seria um grande reservatório de conhecimentos disponíveis para quem 

dispusesse de recursos e estivesse interessado em adquiri-los. No entanto, 

os resultados da pesquisa demonstram exatamente o contrário. Os cursos de 

Pedagogia que menos se destacam na apresentação dos requisitos qualitativos 

investigados são os das empresas componentes dos conglomerados. As razões 

do fato estão claramente indicadas pelos autores da pesquisa: os conglomera-

dos são também os locais das piores condições de trabalho para os professo-

res. Não se trata apenas das condições físicas ou contratuais de trabalho para 

os professores. Trata-se também, e especialmente, das condições necessárias 

ao respeito da natureza do próprio trabalho pedagógico.

Da Educação Infantil aos programas de pós-graduação, o trabalho peda-

gógico caracteriza-se por especificidades que o distinguem das outras formas 

de trabalho social sob o capitalismo. O ato educativo é, por excelência, um 

profundo exercício de convicção. Como escrevi há 35 anos, “educar responsa-

velmente é convencer-se da necessidade da realização da humanidade de cada 

um pela construção da humanidade de todos.” Quer isso dizer que a essência 
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do ato educativo é incompatível com uma administração institucional centra-

da na dominação. Pela própria natureza o trabalho do professor se revestirá 

necessariamente de um caráter autoral, concebido à luz de seu saber e de seus 

valores e validado por sua experiência e seu compromisso profissionais. Além 

de autoral, o trabalho do professor terá também a marca de sua participação 

no trabalho coletivo do qual resultou o projeto pedagógico ao qual se vincula. 

A dimensão relacional complementa o par dialético em que seu trabalho se 

apoia teórica e politicamente.

No plano do Ensino Superior, ainda que as universidades, em sentido 

estrito, sejam a minoria das instituições ali classificadas, a forma universitária 

é a marca obrigatória do trabalho a ser realizado. A forma universitária dis-

tingue-se da forma escolar – admissível nas etapas anteriores do processo de 

escolarização – pela expectativa de personalização da relação pedagógica. Ou 

seja, os estudantes e toda a sociedade têm o direito de esperar dos professores 

universitários a sua contribuição pessoal ao avanço do campo de conhecimen-

to que se propõem a desenvolver e a ensinar. 

Diferentemente da forma escolar em que a relação dos professores com 

o conhecimento se coloca habitualmente no plano da exterioridade – o pro-

fessor seleciona, quando isso lhe é facultado, aspectos do conhecimento exis-

tente para tentar transmiti-los em seu trabalho –, na forma universitária o 

professor trabalha a partir do conhecimento existente para a produção do 

conhecimento novo que dará a esperada marca pessoal de sua contribuição ao 

desenvolvimento do saber universal. Paulo Freire e outros autores assinalam 

que professores e alunos trabalham em relação imediata com um terceiro 

termo: o saber, a ciência, a crítica, a arte, a literatura, entre outros, do qual 

(ou dos quais) os professores devem ser considerados produtores diretos exa-

tamente pelo fato de realizarem seu trabalho no ensino superior. 

A indissociabilidade entre ensino e pesquisa, como princípio prático de 

ação e como indicador de responsabilidade social, deriva do reconhecimento 
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tácito ou explícito do que ficou dito anteriormente. Se estamos verdadeira-

mente falando de universidade, de educação superior e de vida acadêmica, não 

temos como eximir qualquer denominada “instituição de ensino superior” de 

sua responsabilidade para com a pesquisa. Inviabilizá-la institucionalmente 

significa violar uma norma historicamente consolidada para o reconhecimen-

to da validade do trabalho pedagógico no ensino superior. Violar a norma 

no próprio curso de Pedagogia significa desdenhar do bom senso e apostar 

apenas no poder econômico como regulador da vida social. Infelizmente, os 

fatos acumulados e os exemplos recentes parecem dar razão aos expoentes do 

mercado educacional em seu desvairado culto à rentabilidade. Nem mesmo 

a falseada denominação “universidade” corre o risco de ser eliminada de sua 

marca institucional. Aos defensores do real significado dos termos Educação 

Superior e universidade cabe a defesa no espaço público da tradição universi-

tária brasileira e do interesse público como critério prioritário de ação. A pes-

quisa que originou este livro é um exemplo sugestivo do que pode e deve ser 

feito em benefício do conhecimento público sobre a Pedagogia como discipli-

na científica e sobre a educação como direito inalienável da pessoa humana.

Ouvi há muito tempo de Joel Martins, espírito lúcido e combativo que 

tanta falta nos faz nos perturbadores tempos de agora, que “educação é uma 

permanente luta por significados”. Por isso me permito uma pequena di-

gressão sobre três conceitos que permeiam a discussão proposta por nossos 

autores: transgressão, a que já me referi, inovação e polivalência. 

Transgressão é empregado no texto com conotação positiva. O que é 

transgredido é o discurso economicista que se apoderou do campo pedagógi-

co reduzindo-o ao pragmatismo da mercadoria. Fazer pesquisa nesse campo 

no Brasil hoje significa enfrentar uma dupla dificuldade: realizar a própria 

pesquisa e encontrar as formas de expressão de seus resultados que não se 

subordinem aos termos e jargões economicistas em circulação no próprio dis-

curso pedagógico. 
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O linguista inglês Norman Fairclough chama a atenção para o que deno-

mina de comoditização dos discursos societários: “é o processo pelo qual os do-

mínios e as instituições sociais, cujo propósito não seja produzir mercadorias 

(commodities) no sentido econômico restrito de artigos para venda, vêm não 

obstante a ser organizados em termos de produção, distribuição e consumo 

de mercadorias”. Aponta a seguir as artes e a educação como os setores mais 

vulneráveis à colonização das ordens de discurso institucionais (Fairclough, 

2016). Produzir saber pedagógico e disseminá-lo racionalmente constituem 

hoje atos de resistência pessoal e profissional.

Inovação deve ser entendida como transformação, ou seja, como a ruptu-

ra com uma ordem anterior. Significa fazer o que não seria feito pela ordem 

existente. Transpassar o limite dessa ordem. Em nosso caso: sobrepor o pro-

jeto pedagógico ao domínio econômico.

Polivalência é, talvez, o conceito em que o substrato economicista esteja 

mais arraigado, pela imagem de redução de custos que lhe é subjacente. É, 

sem dúvida, tentadora para a finança empresarial a hipótese de um único 

professor realizando o trabalho que, sob outras concepções e circunstâncias, 

poderia exigir um grupo de professores para realizá-lo. Aqui é preciso refletir 

e pesquisar, independentemente da repercussão econômica dos achados, não 

apenas sobre a convergência possível dos objetos de estudo no campo disci-

plinar, mas também sobre a perspectiva da transdisciplinaridade no início e 

na continuidade do processo de escolarização. 

Costuma-se denominar ressignificação ao processo de atribuir novos 

significados a conceitos preexistentes. O processo é necessário para explicitar 

o referencial teórico-metodológico que dá suporte à utilização do conceito. 

Inovação, por exemplo, é um conceito de uso frequente no campo econômico 

de fundo conservador. Inovar na economia capitalista diz respeito à elabora-

ção de um processo ou produto novo pautado pela mesma lógica, ou seja, diz 

respeito à mudança e não à transformação. Inovar na perspectiva pedagógica 
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crítica diz respeito à negação da lógica do mercado educacional e à afirmação 

da lógica do direito à educação, ou seja, à transformação do atual Estado de 

coisas no País. 

Objeto preferencial dos ataques especulativos do discurso econômico, o 

discurso pedagógico precisa também empenhar-se na construção de sua auto-

nomia, produzindo e disseminando os próprios conceitos. Os objetos sociais 

que dão causa à discussão educacional deverão se transformar em objetos de 

estudo analisados à luz de uma linguagem conceitual indicativa do campo de 

conhecimento em que a discussão se desenvolve. A afirmação da Pedagogia 

como o campo de conhecimento adequado para a discussão das questões edu-

cacionais pode e deve ser acelerada pela construção dos conceitos tipicamente 

pedagógicos que resultarão da análise sistemática dos relatos disponíveis so-

bre o mundo das escolas e demais instituições educativas. A inexistência de 

conceitos próprios dificulta a descrição coerente de uma situação observada. 

Por outro lado, a existência desses conceitos constitui fator de economia e de 

objetividade na linguagem disciplinar. 

Uma interrogação sistemática sobre o sentido da realidade educacional 

com base em teorias e conceitos próprios é o que devemos esperar de uma 

Pedagogia voltada à pesquisa. Para isso, não basta que os pesquisadores da 

área demonstrem a consistência de sua formação e a coerência de sua inves-

tigação. É preciso também que enfrentem o preconceito e a animosidade vi-

gentes contra o saber pedagógico no ambiente acadêmico. Não são apenas os 

economistas que buscam espicaçar os educadores e se apropriar dos rumos do 

processo educacional. Na grande área das Ciências Humanas e até na própria 

área da Educação, não é difícil localizar exemplos de acadêmicos dedicados 

à minimização do sentido das práticas pedagógicas e à desqualificação dos 

valores e princípios pedagógicos.

A extensa e diversificada literatura existente sobre a temática da forma-

ção de professores costuma identificar e classificar sob variadas nomenclaturas 
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dois grandes conjuntos de saberes necessários ao exercício do trabalho peda-

gógico. O primeiro grupo diz respeito aos saberes originários da universidade; 

o segundo, aos saberes originários do trabalho docente na Educação Básica. 

Nóvoa (1995), por exemplo, trata do primeiro grupo quando se refere 

aos “saberes de uma teoria especializada”, e ao segundo quando conside-

ra os “saberes de uma prática reflexiva” e os “saberes de uma militância 

pedagógica”. Gauthier (1998), em outro exemplo, pode ser lembrado por 

sua equitativa distribuição de seis tipos de saberes necessários ao trabalho 

docente: o “saber disciplinar”, o “saber curricular” e o “saber das ciências da 

educação”, integrariam o primeiro grupo, enquanto o segundo seria cons-

tituído pelo “saber da tradição pedagógica”, pelo “saber da experiência” e 

pelo “saber da ação pedagógica”. É possível que os autores, se consultados, 

não concordassem necessariamente com minha leitura de seus textos, mas 

acredito também que eles não descartariam liminarmente a possibilidade 

de minha interpretação. 

Universidade e prática profissional seriam assim os dois polos de con-

sideração necessários ao desenvolvimento qualitativo dos processos de for-

mação e de atuação de professores e de educadores em geral. Credenciados 

por sua prática e valorizados por sua práxis, os trabalhadores do campo 

pedagógico na Educação Básica deveriam se constituir em interlocutores 

indispensáveis e companheiros obrigatórios dos professores universitários 

nos eventos destinados à definição de objetivos e à construção de meios e 

de instrumentos de trabalho para o desenvolvimento qualitativo da Educa-

ção Básica. É doloroso constatar ainda hoje que pesquisadores alocados em 

instituições universitárias reconhecidas resistem em trabalhar lado a lado com 

companheiros do trabalho pedagógico realizado na Educação Básica. Reser-

vam a eles apenas a condição de objetos de pesquisa e dificultam os caminhos 

para sua realização como sujeitos pesquisadores da realidade e da significação 

de seu trabalho. Pretendem estipular o modo de trabalho a ser desenvolvido 
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pelos professores da Educação Básica sem que a voz desses professores possa 

ser ouvida e considerada nas instâncias destinadas à sua formação.

Diante dos dados da realidade, talvez não seja adequado considerar o 

conjunto dos trabalhadores do campo pedagógico na Educação Básica como 

uma corporação profissional. Mas diante das características e dos requisi-

tos de sua formação é possível e correto incluí-los na categoria dos traba-

lhadores técnico-científicos, ou seja, na categoria dos trabalhadores para 

os quais se exige a formação universitária. No entanto, diferentemente de 

outros trabalhadores técnico-científicos como, por exemplo, os médicos, 

os engenheiros ou os advogados, aos professores da Educação Básica não 

é reconhecido o direito de estabelecer normas e exigências para a formação 

de seus futuros companheiros de trabalho. A universidade é a determinante 

exclusiva dos processos de formação e, se o bom senso for deixado de lado, 

poderá deter a exclusividade dos critérios e dos procedimentos destinados 

à formação. A presença dos professores da Educação Básica em atividades 

compartilhadas com a universidade para a formação inicial de seus futuros 

companheiros de trabalho é uma tendência relativamente recente, legiti-

mada pela reflexão originária dos resultados de pesquisa que o bom senso 

acadêmico obriga a considerar. Mas isso só ocorrerá, evidentemente, em 

instituições em que estruturas e equipamentos de pesquisa estejam dispo-

níveis para o trabalho de investigação de seus professores e de seus alunos.

Este livro e os pesquisadores que o elaboraram são a prova inconteste 

de que é possível e necessário preservar e alimentar a unidade dialética entre 

teoria e prática e construir por meio dela a práxis transformadora nas instân-

cias de formação e nos complexos de processos e de relações em que as escolas 

públicas se constituem. Digo escolas públicas porque apenas elas se pautam 

(ou deveriam se pautar) pela lógica do direito à educação. Escolas privadas, 

por mais meritórias que possam ser suas intenções, pautam-se inevitavel-

mente pela lógica do mercado educacional. Rentabilidade é a sua palavra de 

ordem e lucratividade, a sua razão de ser.
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O conflito insanável entre a lógica do direito à educação e a lógica do 

mercado educacional encontra seu ponto de culminância na informação de 

que o setor público responde por 80% ou mais das escolas de Educação Bási-

ca, ao mesmo tempo que 80% ou mais dos professores que trabalham nessas 

escolas são originários do setor privado. 

Ampliar as fronteiras do espaço público de discussão e formação é a tarefa 

inadiável a ser enfrentada, o que significa transcender os limites da instituição 

acadêmica e viabilizar a participação igualitária dos professores da Educação 

Básica em um debate orgânico e contínuo que validará e legitimará o ideário e 

a intencionalidade de seus participantes. Novos consensos poderão resultar da 

análise de questões cruciais das quais a literatura da área de formação de pro-

fessores não costuma se ocupar. Não é racional, por exemplo, que as agências 

e instâncias de formação de professores continuem a desconsiderar indefini-

damente a existência de dois caminhos possíveis para o destino profissional de 

seus alunos, sem levar em conta que um deles pressupõe o compromisso com 

o direito à educação e o outro admite o comprometimento com sua mercado-

rização. Também não é admissível, para alguém que se destina ao trabalho na 

escola pública, que a etapa inicial de sua formação se encerre sem uma análise 

sistemática do significado do trabalho pedagógico nessa mesma escola pública. 

Uma revisão crítica da literatura nacional e internacional sobre formação 

de professores, assim como uma análise crítica sobre as potencialidades e as 

lacunas do próprio discurso pedagógico são os desafios colocados para os in-

telectuais crítico-reflexivos que fazem da Pedagogia o objeto preferencial de 

seu compromisso de vida acadêmica. Estou certo de que os autores reunidos 

neste livro estão credenciados e estarão empenhados na realização dessas no-

vas e indispensáveis tarefas.

Celestino Alves da Silva Junior

São Paulo, outono de 2019.
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O curso de Pedagogia completa oitenta anos de funcionamento no Bra-

sil, e desenvolver pesquisas sobre ele implica compreender seu processo his-

tórico, os contextos de sua produção e as possibilidades que apresenta no 

cenário atual da educação brasileira, em especial, a educação pública.

A pesquisa coletiva, objeto dos capítulos deste livro, é fruto de tarefa de pes-

quisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Formação de Educadores 

(Gepefe) e tratou – de forma alentada e especificamente – sobre a formação de 

professores polivalentes de Educação Infantil (EI) e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (Aief) – como tarefa prioritária e específica dos cursos de Pedagogia. 

Teve como propósito central realizar a análise (na forma documental) de Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC) complementada por entrevistas com os coordena-

dores de cursos que mostraram indícios de inovação na perspectiva da formação do 

professor polivalente de EI e Aief, com base em pesquisa anteriormente realizada 

com 144 Matrizes Curriculares desses cursos (Pimenta; Fusari [Coords.], 2014). 

A rigor, desenvolvemos análise acerca do material escrito (análise documental dos 

PPC) e da linguagem falada (entrevistas com os coordenadores dos cursos).

Apresentação
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A formação de professores polivalentes para as etapas elementares da 

Educação Básica foi historicamente ofertada em Nível Médio, diferentemen-

te da formação de professores especialistas. Entretanto, por força da exigên-

cia de formação em nível superior (LDBEN n. 9.394/1996), a formação des-

ses professores passaria a ser ofertada prioritariamente por IES, nos cursos 

de Pedagogia, tendo a docência como base de formação do pedagogo. Em 

decorrência, a identidade do profissional formado nesses cursos, na prática, 

ficou difusa, entre o exercício da docência e a atuação como pedagogo em 

outras áreas e instituições educativas.

Acresce-se a isso o fato de a maioria dos professores no País ser for-

mada por IES privadas (mais de 80%) segundo o Censo da Educação Su-

perior (2015), sendo a maioria desses cursos ofertados por Faculdades que 

se reduzem ao ensino e o mais preocupante: a avassaladora presença de IES 

mantidas por instituições financistas, em que a Educação se torna mercado-

ria, secundarizando a dimensão da Educação como direito.

Se esse reconhecimento legal de que a formação do professor polivalente 

de EI e Aief deveria ocorrer no ensino superior, de um lado, representou uma 

importante conquista, de outro, fez emergir uma complexidade de fatores 

cuja significação merece ser examinada, entre as quais, até que ponto as IES 

têm clareza dessa duplicidade formativa e até que ponto têm conseguido, efe-

tivamente, formar o pedagogo como professor polivalente e com a qualidade 

necessária para assumir a profissão em condições de propor superações aos 

desafios de uma educação emancipatória na escola pública brasileira.

Ao observarmos nas mídias em geral, a insistência na afirmação de um 

ciclo negativo da educação no País, pelo que é mais visível, como os baixos re-

sultados do desempenho escolar dos estudantes da Educação Básica atribuídos 

aos professores, a nosso ver, estamos diante de um reducionismo, sobretudo ao 
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se atribuir a uma categoria profissional específica uma responsabilidade dessa 

monta, desviando-se dessa forma dos problemas (macro e micro estruturais, 

assim como os internos e externos às instituições educacionais) que incidem 

sobre a qualidade da educação brasileira e que envolvem as reais condições de 

formação, de trabalho e de carreira dos professores, a definição (unilateral) 

de Políticas Públicas Educacionais, a (des)valorização social e a consequente 

baixa atratividade da profissão, as identidades e a socialização profissional, 

problemas de financiamento e de gestão educacional, a urgência de reinvenção 

da escola para fazer frente às novas exigências de uma sociedade excludente e 

profundamente desigual, entre outros aspectos.

Acrescentem-se a esse quadro, no contexto brasileiro atual, as políticas 

neoliberais que vêm transformando o direito à Educação em mercadoria com 

a avassaladora privatização financista – expressão do capital improdutivo, se-

gundo Dowbor (2017) – do Ensino Superior nos últimos anos, pela presença 

das grandes corporações econômicas – como mantenedoras de IES que ofe-

recem cursos de licenciatura, em geral de baixo custo, incluindo os cursos de 

Pedagogia, que formam professores com competências técnicas e habilidades 

práticas (em geral, desprovidas de teorias, consideradas ‘inúteis’), além da 

produção e da ‘venda’ no mercado educacional de materiais didáticos que são, 

via de regra, adquiridos pelos sistemas públicos de ensino.

Em relação aos cursos de licenciatura, tais grupos detêm grande parte 

dos 62% das matrículas em IES privadas no País, conforme dados do Censo 

do Ensino Superior (Inep/CES, 2017). Ainda, na captura do poder político, 

a ação desses grupos financistas se faz presente também em Secretarias de 

Educação e Conselhos (Nacional, Estaduais e Municipais) fazendo coro ao 

apontar os professores como culpados pelas mazelas da Educação Básica e as 

universidades, especialmente o ensino nas universidades públicas, que são 

considerados, por tais grupos econômicos, como por demais teóricos e ideoló-
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gicos. Tal quadro de deslocamento do lugar do direito à Educação (do público 

para o privado) contribui para reforçar a visão social de desvalorização social, 

acirrando a precarização do trabalho docente e a consequente baixa atrativi-

dade da profissão.

Foi na intenção de nos distanciarmos dos reducionismos e de enxergar as 

possibilidades dos cursos de Pedagogia que buscamos identificar as transgres-

sões e os indícios de inovação em cursos de Pedagogia presenciais, mantidos 

por IES públicas e privadas sediados no Estado de São Paulo, por representar 

uma região de característica diversa e abrangente, no que se refere à econo-

mia e às dimensões sociais e educacionais, em relação ao conjunto do País.

A pesquisa que originou os capítulos deste livro – com apoio do Con-

selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – foi 

realizada por um coletivo de sete pesquisadores de diferentes IES, mem-

bros do Gepefe, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educa-

ção da Universidade de São Paulo (FEUSP) – e como grupo de estudos e 

pesquisas representa, nas suas três décadas de existência – uma escola de 

formação de pesquisadores. Tecido coletivamente, o processo de pesquisa 

foi permeado por consensos e dissensos sobre um tema complexo e que foi 

sendo enriquecido, ao longo do processo de pesquisa, por olhares estranha-

dos e familiares, na intenção última de evidenciar alternativas inspiradoras 

de melhoria da formação de professores de EI e Aief em cursos de Peda-

gogia, com vistas à uma Educação Básica polivalente emancipatória e que 

contribua para a superação das desigualdades humanas e sociais que ainda 

imperam no País.

Compõem este livro um capítulo inicial – de autoria do conjunto dos 

autores – e três outros capítulos de duplas que se organizaram conforme as 

categorias que orientaram a análise da pesquisa, visando aprofundar teorica-

mente os achados, ampliar informações e construir formas próprias de com-

preensão e análise dos temas.
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O Capítulo I, de autoria coletiva da equipe de pesquisa, intitulado: 

“Cursos de Pedagogia: indícios de inovação na formação de professores 

polivalentes”, traz uma visão geral da investigação, explicita o conceito de 

inovação que balizou as análises, a discussão dos resultados contextualizan-

do as IES pesquisadas, as categorias analíticas empregadas e uma síntese 

dos principais achados, em uma tentativa de aproximação com um desenho 

curricular mais flexível e integrado dos cursos de Pedagogia, necessário 

para a formação do professor polivalente.

O Capítulo II, intitulado “Unidade Teoria e Prática e Estágios Super-

visionados na formação de professores polivalentes: indícios de inovação em 

cursos de Pedagogia no Estado de São Paulo”, de autoria de Marineide de 

Oliveira Gomes e Selma Garrido Pimenta problematiza a formação poliva-

lente em cursos de licenciatura/Pedagogia, aprofunda o conceito de unida-

de teoria e prática à luz dos achados da pesquisa e apresenta os sentidos e 

significados do Estágio Supervisionado nesses cursos. O texto indica como 

contradição a predominância da organização disciplinar para formar profes-

sores polivalentes e os avanços e as contradições, assim como dilemas e recuos 

nessa dimensão de análise dos cursos.

“O ensino de Didática e Metodologias Específicas: caminhos inova-

dores na formação de professores polivalentes em Cursos de Pedagogia 

no Estado de São Paulo” é o título do Capítulo III, cujas autoras são Isa-

neide Domingues e Valéria Cordeiro Fernandes Belletati. Elas examinam 

os indícios de inovação em cursos de licenciatura em Pedagogia especi-

ficamente nas disciplinas de Didática e de Conteúdos e Metodologias 

Específicas. As autoras assumem que ter domínio dos conhecimentos a 

ensinar não se limita ‘a saber’ um rol de fatos e/ou regras das disciplinas, 

e, portanto, é necessário formar professores que apreendam, também, os 

pressupostos teórico-metodológicos de construção de conhecimentos em 
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cada área e que sejam capazes de ensinar com pesquisa, considerando a 

realidade na qual os conhecimentos são integralizados, possibilitando assim 

formar pessoas curiosas, investigativas, inquietas e com autonomia inte-

lectual e moral.

No Capítulo IV, “Ações Integradoras e de Pesquisa na Formação Inicial 

do Professor Polivalente: experiências inovadoras em cursos de Pedagogia no 

Estado de São Paulo”, os autores, Cristina Cinto Araújo Pedroso e Umberto 

de Andrade Pinto, examinam experiências inovadoras em curso em algumas 

Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo que têm procurado 

avançar no tratamento dos projetos pedagógicos do curso de Pedagogia, tanto 

no que se refere à implementação de ações integradoras e interdisciplinares 

em seus currículos, quanto em iniciativas voltadas para a realização de ativi-

dades de pesquisa ao longo do curso.

No conjunto, buscou-se evidenciar as contradições que permeiam os 

cursos de Pedagogia públicos e privados no Estado de São Paulo, estudados 

em uma visão de totalidade, fazendo incidir algumas luzes sobre aspectos 

inovadores de uma formação polivalente do professor de EI e Aief nos cursos 

de Pedagogia que possa superar a lógica fragmentada, dispersa e generalista 

predominantes na organização destes em todo o Brasil, considerando as ca-

racterísticas, o contexto que o País atravessa e os desafios que estão colocados 

para a formação de professores. 

Nesse sentido, os indícios de inovação evidenciados no presente estudo 

representaram – para a equipe de pesquisa – a via da possibilidade, da espe-

rança, certo alento diante da situação constatada na pesquisa anterior e por 

outros autores sobre a fragilidade dos cursos de Pedagogia, em geral.

Recordando Paulo Freire (1992) e a esperança como imperativo exis-

tencial e histórico, a equipe de pesquisa foi a campo na perspectiva de  

acreditar nos caminhos transgressores feitos pelos profissionais dos cursos es-

tudados, como cursos e sujeitos contextualizados, na intenção de colaborar  
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com a reflexão, assim como inspirar outras e inovadoras ações formativas 

que levem à alteração qualitativa dos cursos de Pedagogia no Brasil, mesmo 

sabendo que não é somente com a esperança que se ganha a luta.

Cristina Cinto Araújo Pedroso

Isaneide Domingues

José Cerchi Fusari

Marineide de Oliveira Gomes

Selma Garrido Pimenta

Umberto de Andrade Pinto

Valéria Cordeiro Fernandes Belletati
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