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RESUMO 

 
 
 
 

Propomos, nesse trabalho de conclusão de curso, elencar algumas das principais 
ideologias contidas no pensamento pós-moderno e fazer uma análise crítica em 
relação à influência dessas ideologias nas DCNs do curso de Pedagogia. Realizar, 
também, uma reflexão sobre os novos desafios na atuação do Pedagogo diante 
dessa sociedade pós-moderna. Para isso, a metodologia utilizada consistiu-se em 
pesquisa bibliográfica e análise qualitativa. Este trabalho está estruturado em três 
capítulos.No primeiro capítulo, elencamos as principais características e ideologias 
contidas no pensamento pós-moderno na perspectiva de David Harvey. No 
segundo capítulo, identificamos a presença destas ideologias nas DCNs. No 
terceiro capítulo, apresentamos as implicações dessas ideologias na formação do 
pedagogo.Nossas análises e considerações observam que as mudanças ocorridas 
no mundo do trabalho e nas relações sociais nos últimos anos têm influenciado 
diretamente a educação, em particular a pedagogia e, desse modo, gerado um 
outro perfil de professor. As ideias neoliberais trazem como princípio a 
lucratividade e estão centradas no treinamento do indivíduo à serviço da 
organização de mercado. O impacto do ideário neoliberal desencadeou a abertura 
de vários cursos de formação de professores sem, necessariamente, uma base 
científica sólida construída por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. A 
sólida formação teórica tende a ser substituída por uma cultura do efêmero, o 
desenvolvimento de projetos cada vez mais individualista. O resultado de tal 
política foi o intenso esvaziamento da teoria pedagógica nos cursos de pedagogia 
em nome de uma urgente necessidade de atendimento ao processo produtivo. 
	  
 
Palavras-chave: Pós-modernidade; Ideologia; Currículo; Pedagogo; Diretrizes 
Curriculares. 
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ABSTRACT 
	  
	  
We propose in this work of course completion, list some of the main ideologies 
contained in postmodern thought and make a critical analysis about the influence 
of these ideologies in DCNs of the Faculty of Education. Perform also a reflection 
on the new challenges in the educator's role before this postmodern society. For 
this, the methodology consisted in literature and qualitative analysis. This study is 
divided into three chapters. In the first chapter, we list the main characteristics and 
ideologies contained in postmodern thought, the prospect of David Harvey. In the 
second chapter, we identify the presence of these ideologies in DCNs. In the third 
chapter, the implications of these ideologies in shaping the teacher. The changes 
in the workplace and in society in recent years have directly influenced education, 
particularly the teaching and thus generated another teacher profile. Neoliberal 
ideas have as principle profitability and are focused on the individual's training to 
the organization market service. The impact of neoliberal ideas triggered the 
opening of several teacher training courses without necessarily a strong science 
base built through teaching, research and extension. The solid theoretical 
background tends to be replaced by an ephemeral culture, the development of 
increasingly more individualistic projects. The result of such  policy was the intense 
emptying of pedagogical theory in pedagogy courses on behalf of an urgent need 
to meet the production process. 
 
 
Keywords: Post-modernity; Ideology; Curriculum; Pedagogue; Curriculum 
Guidelines. 
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 INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho tem por objetivo, elencar as principais ideologias 

contidas no pensamento pós-moderno a partir da leitura e sistematização das 

ideias de David Harvey, fazer uma análise crítica em relação à influência dessas 

ideologias nas políticas de formação de professores, principalmente pela 

aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. E 

perceber os valores e relações de poder presentes no contexto educacional. 

Pretende-se fazer também uma reflexão sobre os novos desafios presentes na 

formação do pedagogo. Qual o perfil desse profissional da educação 

capitalista/contemporânea. 

O trabalho está estruturado em três capitulo. No primeiro capítulo, 

elencamos as principais características e ideologias contidas no pensamento pós-

moderno na perspectiva de David Harvey, e segundo capitulo, identificamos a 

presença destas ideologias nas DCNs. No terceiro capítulo, apresentamos as 

implicações dessas ideologias na formação do pedagogo. 

Para isso, a metodologia utilizada consistiu-se em pesquisa 

bibliográfica e análise qualitativa. 

Para pensarmos, portanto, as ideologias que orientam os 

processos educativos precisamos conhecer as ideias que, hegemonicamente, 

estão disseminadas em nossa sociedade. Deste modo, nas últimas décadas 

presenciamos transformações importantes nas concepções e comportamentos 

dos sujeitos que promoveram mudanças e um repensar em vários aspectos da 

vida dos indivíduos e das Instituições. As mudanças que vêm ocorrendo na área 

educacional configuram-se como uma adaptação às transformações do mundo 

produtivo, que traz em seu bojo um discurso que devemos estar sempre prontos 

para nos adaptar a novas mudanças, precisamos ser “flexíveis”, há o predomínio 

do instantâneo. 

Segundo Duarte (2008): 

   
[...] a educação deve preparar os indivíduos para acompanharem a 
sociedade em acelerado processo de mudança, /.../a nova educação 
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deve pautar-se no fato de que vivemos em uma sociedade dinâmica, na 
qual as transformações em ritmo acelerado tornam os conhecimentos 
cada vez mais provisórios, pois um conhecimento que hoje é tido como 
verdadeiro pode ser superado em poucos anos ou mesmo em alguns 
meses. O indivíduo que não aprender a se atualizar estará condenado ao 
eterno anacronismo, à eterna defasagem de seus conhecimentos [...] 
(DUARTE, 2008, p.10). 
 
 

 

A sociedade moderna apresenta demandas de caráter social e 

educacional promovidas pelos efeitos do sistema capitalista e da globalização que 

ultrapassam os limites formais do espaço escolar. Segundo Harvey (1993): 

 
O capitalismo é um processo, e não uma coisa. É um processo de 
reprodução da vida social por meio da produção de mercadorias em que 
todas as pessoas do mundo capitalista avançado estão profundamente 
implicadas. Suas regras internalizadas de operação são concebidas de 
maneira a garantir que ele seja um modo dinâmico e revolucionário de 
organização social que transforma incansável e incessantemente a 
sociedade em que está inserido. O processo máscara e fetichiza, alcança 
crescimento mediante a destruição criativa, cria novos desejos e 
necessidades, explora a capacidade do trabalho e do desejo humanos 
transforma espaço e acelera o rito da vida [...] o capitalismo cria sua 
própria geografia histórica distintiva. Sua trajetória de desenvolvimento 
não é previsível em nenhum sentido comum exatamente porque sempre 
se baseou na especulação – em novos produtos, novas tecnologias, 
novos espaços e localizações, novos processos de trabalho [...] 
(HARVEY, 1993, p. 307).  
 

Nesta perspectiva, para ajustar-se aos novos padrões de 

acumulação da sociedade capitalista, o país vem promovendo reformas sociais e 

educacionais e essa reforma implica também na formação do profissional da 

educação, que é objeto desta pesquisa. Qual o perfil desse profissional na 

sociedade contemporânea. 

Uma das características dessa sociedade que tem influenciado na 

formação do pedagogo e na fragmentação do indivíduo é a crença de que, eu 

posso ser um pouco de tudo, me adapto a qualquer situação; e nessa perspectiva 

o Pedagogo precisa estar qualificado para atender essa demanda, tendo como 

consequência uma formação generalista desse profissional da educação. 

Temos, então, segundo Newton Duarte (2001), um desafio diante 

desta sociedade. Os educadores necessitam realizar práticas educativas que 

desafiem as ideologias (liberais) e, ainda, precisam conduzir uma educação 
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crítica, que forme as pessoas na direção de um projeto coletivo de transformação, 

de construção de uma sociedade para além do capitalismo. 
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1 AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E IDEOLOGIAS CONTIDAS NO 
PENSAMENTO PÓS-MODERNO  

	  

Nas últimas décadas, com mudanças nas esferas econômicas 

(globalização) e na política (neoliberalismo), se constitui um complexo ideológico-

cultural denominado pós-modernismo.  

O filósofo francês Jean François Lyotard, (2004) com a publicação 

“A Condição Pós-Moderna”, em 1979, expandiu o uso do conceito pós-

modernidade, que começa a circular mais ou menos na década de 80. Embora o 

termo “pós-modernismo” tenha sido usado por alguns escritores dos anos 50 e 60, 

não se pode dizer que este conceito tenha se cristalizado antes da metade dos 

anos 70, quando afirmações sobre a existência desse fenômeno social e cultural 

tão heterogêneo começaram a ganhar força em algumas disciplinas acadêmicas e 

áreas culturais. 	  

O “prefixo pós” é um termo utilizado para definir aquilo que vem 

depois, porém algumas tendências no campo intelectual não concordam com a 

existência da categoria de pós-modernidade e afirmam que, na verdade, não há 

uma pós-modernidade, mas que nós vivemos em uma modernidade avançada ou 

numa hipermodernidade, ou ainda, sob a ótica do consumo, ela pode ser descrita 

como a sociedade do hiperconsumo. O nome que iremos dar à nossa sociedade 

vai depender, então, do “olhar” pelo qual focamos essa sociedade: se for o “olhar 

econômico”, então podemos falar em capitalismo; se for o “olhar político”, 

devemos falar em sociedade democrática; se for o “olhar cultural”, devemos falar 

em sociedade pós-moderna ou sociedade do conhecimento[...]. (DUARTE, 2008, 

p. 13).  

Convém destacar que Duarte (2008) faz uma crítica à 

denominação sociedade do conhecimento, “essa é uma atitude idealista, 

subjetivista, bem ao gosto do ambiente ideológico pós-moderno[...]” 

(DUARTE,2008, p.13). Não podemos negar as mudanças, porém, não devemos 

cultivar as ideias de que estejamos vivendo em uma nova sociedade. 
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Reconheço, e não poderia deixar de fazê-lo, que o capitalismo do final do 
século XX e início do século XXI passa por mudanças e que podemos 
sim considerar que estejamos vivendo uma nova fase do capitalismo. 
Mas isso não significa que a essência da sociedade capitalista tenho se 
alterado ou que estejamos vivendo uma sociedade radicalmente nova, 
que pudesse ser chamada de sociedade do conhecimento. A assim 
chamada sociedade do conhecimento é uma ideologia produzida pelo 
capitalismo, é um fenômeno no campo da reprodução ideológica do 
capitalismo. (DUARTE, 2008, p. 13). 

	   	   	  

Silva (2000), por sua vez, afirma que: “O chamado pós-

modernismo é um movimento intelectual que proclama que estamos a viver uma 

época histórica, a Pós-Modernidade, radicalmente diferente da anterior, a 

Modernidade. ” (SILVA, 2000, p. 114). 

	  

O pós-modernismo não representa, entretanto, uma teoria coerente e 
unificada, mas um conjunto variado de perspectivas, abrangendo uma 
diversidade de campos intelectuais, políticos, estéticos, epistemológicos. 
Em termos sociais e políticos, o pós-modernismo toma como referência 
uma oposição ou transição entre, de um lado, a Modernidade, iniciada 
com a Renascença e consolidada com o Iluminismo e, de outro, a Pós-
Modernidade, iniciada em algum ponto da metade do século XX. Em 
termos estéticos, a referência relativamente à qual o pós-modernismo se 
define é o movimento modernista, iniciado em meados do século XIX, de 
reação às regras e aos cânones do classicismo na literatura e nas artes. 
(SILVA, 2000, p. 114).	  

	  

Harvey (1993, p. 26) chama a atenção para o que ele denomina 

como a imagem da “destruição criativa” ”ser muito importante para a compreensão 

da implementação do projeto modernista. Afinal, como poderia um novo mundo 

ser criado sem se destruir boa parte do que viera antes? A pós-modernidade não 

pode ser simplesmente compreendida como o fim da modernidade, mas, uma 

como versão exacerbada de algumas de suas características. Assim, não há, na 

verdade, uma data definida onde acaba a modernidade e começa a pós-

modernidade. Neste sentido, entendemos que na história não há transições tão 

definidas, mas pelo contrário, estamos marcados historicamente por continuidades 

e descontinuidades. 

Segundo Harvey (1993), a modernidade deve ser vista como 

condição histórica, intermediária entre o ser e o vir a ser para compreensão do 
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tempo e do espaço, de modo algum deve ser vista como novo, porque se funde 

com a constituição da sociedade capitalista. 

 
A crise se?(de) superacumulação iniciada no final dos anos 60, e que 
chegou ao auge em 1973, gerou exatamente esse resultado. A 
experiência do tempo e do espaço se transformou, a confiança na 
associação entre juízos científicos e morais ruiu, a estética triunfou sobre 
a ética como foco primário de preocupação intelectual e social, as 
imagens dominaram as narrativas, a efemeridade e a fragmentação 
assumiram precedência sobre verdades eternas e sobre a política 
unificada e as explicações deixaram o âmbito dos fundamentos materiais 
e política unificada e as explicações deixaram o âmbito dos fundamentos 
materiais e política–econômicos e passaram para a consideração de 
prática política e culturais autônomas. O esboço histórico que propus aqui 
sugere, no entanto, que mudanças dessa espécie de modo algum são 
novas, e que a sua versão mais recente por certo está ao alcance da 
pesquisa materialista-histórica, podendo até ser teorizada com base na 
metanarrativa do desenvolvimento capitalista que Marx formulou. 
(HARVEY, 1993, p. 293). 
 
 

De qualquer modo, o conceito pós-modernidade vem sendo 

utilizado por muitos teóricos para explicar as transformações sociais pelas quais o 

mundo vem passando nas últimas décadas. O período da transição do século XX 

para o século XXI tem sido marcado por inúmeras e profundas mudanças sociais, 

econômicas e culturais.  Estas mudanças, segundo estes teóricos, possuem como 

principais características: o fugidio, o efêmero, o fugaz, um individualismo 

exacerbado, uma cultura do prazer a todo custo. O pós-moderno não acredita em 

nada por muito tempo, há o predomínio do instantâneo, da perda de fronteiras, “a 

transitoriedade das coisas dificulta a preservação de todo sentido de continuidade 

histórica. ”   (HARVEY, 1993, p. 22). 

Harvey (1993) faz uma reflexão sobre estes novos tempos, 

estabelecendo a importância da relação entre os dois movimentos, modernidade e 

pós-modernidade, destacando as características de um e de outro. Segundo ele, 

para compreendermos a reação pós-moderna faz-se necessário examinar alguns 

pontos gerais da modernidade. Silva (2000) fornece um excelente resumo desses 

aspectos: 
De forma relacionada, o pós-modernismo questiona as noções de razão 
e de racionalidade que são fundamentais para a perspectiva iluminista da 
Modernidade. Para a crítica pós-moderna, essas noções ao invés de 
levar ao estabelecimento da sociedade perfeita do sonho iluminista, 
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levaram ao pesadelo de uma sociedade totalitária e burocraticamente 
organizada. Na história da Modernidade, em nome da razão e da 
racionalidade, frequentemente se instituíram sistemas brutais e cruéis de 
opressão e exploração. Tanto as estruturas estatais quanto as estruturas 
organizacionais das empresas capitalistas, supostamente construídas e 
geridas de acordo com os critérios da razão e da racionalidade, 
produzem apenas sofrimento e infelicidade. Visto da perspectiva pós-
modernista, o passivo da ideia de razão é bem maior do que seu ativo. 
(SILVA, 2000, p. 115).	  

	  
E ainda acrescenta que:	  

	  
O pós-modernismo também coloca em dúvida a noção de progresso que 
está no próprio centro da concepção moderna de sociedade. O prestígio 
dessa noção pode ser medido pelo prestígio do adjetivo correspondente: 
"progressista". Para o pós-modernismo, entretanto, o progresso não é 
algo necessariamente desejável ou benigno. Outra vez, sob o signo do 
controle e do domínio sobre a natureza e o outro, o avanço constante da 
ciência e da tecnologia, apesar dos evidentes benefícios, tem resultado, 
também, em certos subprodutos claramente indesejáveis. (SILVA, 2000, 
p.116).	  

	  
E mais, 

	  
Filosoficamente, o pensamento moderno é estreitamente dependente de 
certos princípios considerados fundamentais, últimos e irredutíveis. Em 
geral, esses princípios baseiam-se nalguma noção humanista de que o 
ser humano tem certas características essenciais, as quais devem servir 
de base para a construção da sociedade. Eles constituem absolutos - 
axiomas inquestionáveis. No jargão pós-modernista, por se basear 
nessas "fundações", o pensamento moderno é qualificado com 
"fundacional". Do ponto de vista do pós-modernismo, entretanto, não há 
nada que justifique privilegiar esses princípios em detrimento de outros. 
Embora sejam considerados como últimos e transcendentais, eles são 
tão contingentes, arbitrários e históricos quanto quaisquer outros. O pós-
modernismo é radicalmente antifundacional. (SILVA, 2000, p. 116). 
	  

	  
 Para Harvey (1993), a modernidade veio no bojo de uma cultura 

na qual se quebram os vínculos metafísicos que explicavam o homem e o mundo; 

de uma crença na transformação do mundo através da ciência e da racionalidade, 

“a crença no progresso linear, nas verdades absolutas e no planejamento racional 

de ordens sociais ideais, sob condições padronizadas de conhecimento e de 

produção, era particularmente forte [...].” (HARVEY, 1993, p. 42). 

E mais, 

	  

Embora o termo “moderno” tenha uma história bem mais antiga, o que 
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Habermas(1983) chama de projeto da modernidade entrou em foco 
durante o século XVIII. Esse projeto equivalia a um extraordinário esforço 
intelectual dos pensadores iluministas “para desenvolver a ciência 
objetiva, a moralidade e as leis universais e a arte autônoma nos termos 
da própria lógica interna destas” [...] O pensamento iluminista/.../ abraçou 
a ideia do progresso e buscou ativamente a ruptura com a história e a 
tradição esposada pela modernidade. Foi, sobretudo, um movimento 
secular que procurou desmistificar e dessacralizar o conhecimento e a 
organização social para libertar os seres humanos de seus grilhões [...]. 
(HARVEY, 1993, p. 23). 

 

A pós-modernidade aparece, ora como um momento que sucede 

à modernidade, ora como um momento que se contrapõe a ela.  “O pós-

modernismo, no entanto, vê a si mesmo de modo bem mais simples: na maioria 

das vezes, como um movimento determinado e deveras caótico para resolver 

todos os supostos males do modernismo”. (HARVEY, 1993, p. 110). O termo pós-

moderno nos leva a um universo de convergência e divergência históricas, em 

vários setores desencadeia as mais multifaces as posições e inquietações, seja na 

arte, na cultura, arquitetura, na economia, na política.   

O termo pós-modernidade ganhou tanta projeção nessa sociedade 

capitalista de manipulação ideológica e de velamento das desigualdades, que 

muito se fala nos meios acadêmicos ou no simples bate papo entre amigos, porém 

pouco se entende, mas as mudanças são visíveis no nosso dia a dia e essas 

mudanças estão presentes em todas as dimensões da vida do ser humano, “[...] 

não devemos ler o pós-modernismo como uma corrente artística autônoma; seu 

enraizamento na vida cotidiana é uma de suas características mais patentemente 

clara.” (HARVEY, 1993, p. 65). O debate contemporâneo sobre a pós-

modernidade denota uma nova maneira de ver a realidade em que vivemos. “O 

pós-modernismo também deve ser considerado algo que imita as práticas sociais, 

econômicas e políticas da sociedade.” (HARVEY, 1993, p. 109).   

Para Harvey o discurso Pós-moderno é a expressão ideológica do 

capitalismo tardio, com um deslocamento de uma ética do trabalho para uma ética 

de consumo. “O pós-modernismo surgiu em meio a este clima de economia vodu, 

de construção e exibição de imagens políticas e de uma nova formação de classe 

social [...].” (HARVEY, 1993, p. 301).  
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A flexibilidade pós-modernista, por seu turno, é dominada pela ficção, 
pela fantasia, pelo imaterial (particularmente do dinheiro), pelo capital 
fictício, pelas imagens, pela efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade 
em técnicas de produção, mercados de trabalho e nichos de consumo; no 
entanto, ela também personifica fortes compromissos com o Ser e com o 
lugar, uma inclinação para a política carismática, preocupações com a 
ontologia e instituições estáveis favorecidas pelo neoconservadorismo. 
(HARVEY,1993, p. 303-305). 

	  

Portanto, podemos compreender que Harvey (1993) aborda as 

transformações políticas, econômicas e culturais ocorridas desde a modernidade à 

pós-modernidade e mostra-nos que tais transformações contemplam campos 

distintos quanto à linguística, à antropologia, à filosofia, à ciência política e 

teologia. Tendo como centro de sua tese as mudanças ocorridas na arte, na 

arquitetura e projetos urbanos, ele faz uma crítica ao termo pós-modernismo e a 

sua influência no desenvolvimento social e político. 

Enfim, segundo o autor, o pós-modernismo é um campo de 

opiniões e forças políticas conflitantes que já não pode ser ignorado: 

 

A cultura da sociedade capitalista avançada [...], passou por uma 
profunda mudança na estrutura do sentimento [...]. Os sentimentos 
modernistas podem ter sido solapados, desconstruídos, superados ou 
ultrapassados, mas há pouca certeza quanto à coerência ou ao 
significado dos sistemas de pensamentos que possam tê-los substituído. 
Essa incerteza torna peculiarmente difícil avaliar, interpretar e explicar a 
mudança que todos concordam ter ocorrido. (HARVEY, 1993, p. 45-47).  
 

	  

Podemos, portanto, compreender a pós-modernidade, segundo as 

características e as críticas explicitadas por Harvey, como uma condição histórico-

geográfica que nos traz dúvidas em relação aos seus princípios, valores e 

pretensões (econômicas, políticas, sociais) de desenvolvimento e manutenção da 

vida. 

 

 

 

 

 



20	  
	  

	   	  

1.1 DEFINIÇÃO DE IDEOLOGIA (M. APPLE)  

	  
Neste contexto, de mudanças ideologicamente determinadas, faz-

se necessário, mesmo que brevemente, esclarecer o que entendemos por 

ideologia. 

Ideologia é um termo que possui diferentes significados. Segundo 

Thompson (1995):   

 
Parte dos motivos de este conceito ser tão ambíguo hoje, de ter tantas 
acepções e nuanças diferentes, deve-se ao fato de este conceito ter 
percorrido um caminho longo e sinuoso que foi introduzido nas línguas 
europeias, há dois séculos: a multiplicidade de significados que ele tem 
hoje é um produto de seu itinerário histórico. (THOMPSON, 1995, p.13-
14). 
 
 

O termo ideologia foi usado de forma marcante pelo filósofo 

francês Destutt de Tracy, em 1796, “para descrever seu projeto de uma nova 

ciência que estaria interessada na análise sistemática das ideias e sensações – na 

geração, combinação e consequências das mesmas [...].” (THOMPSON, 1995, p. 

44).  

Para Karl Marx, o conceito adquiriu um novo status como 

instrumental crítico, está ligado aos sistemas teóricos (políticos, morais e sociais) 

criada pela classe social dominante que tinha como objetivo manter os mais ricos 

no controle da sociedade. Marx “identificou claramente a sociedade como sendo 

dividida em dois grandes blocos opositores: um chamado burguesia e o outro, 

proletariado [...] Ideologia, portanto, era para Marx esse conjunto de ideias que 

cada classe possuía”. (MARCONDES, 1987, p. 15). Depois de Marx, vários outros 

pensadores abordaram a temática da ideologia, para designar o conjunto de ideias 

produzidas por uma classe socialmente dominante, com o intuito de preservar sua 

condição de dominação. 

Para nossas reflexões, que tem como foco a questão educacional, 

vamos acolher a definição de ideologia promulgada por M. Apple: um conceito 

chave utilizado por Apple para compreensão da ideologia com realidade social é o 

conceito de Hegemonia. De acordo com Apple (1979): 



21	  
	  

	   	  

 
[...] a hegemonia atua para “saturar” nossa própria consciência, de 
maneira que o mundo educacional, econômico e social que vemos e com 
que interagimos, e as interpretações fundadas no senso comum que a 
ele atribuímos, tornam-se o mundo tout court, o único mundo. Portanto, a 
hegemonia não se refere a um amontoado de significados que residem 
em nível abstrato em algum canto no “topo de nossa mente”. Refere-se, 
antes, a um conjunto organizado de significado e práticas, ao sistema 
central, efetivo e dominante de significados, valores e ações que são 
vividos [...]. (APPLE, 1979, p. 14). 

 
 

 Segundo Apple (1979, p. 10), as instituições educacionais podem 

atuar nesse processo de saturação pois a “estruturação do conhecimento e do 

símbolo em nossas instituições está intimamente relacionada aos princípios de 

controle social e cultural numa dada sociedade.” 

 
[...] As escolas, segundo os sociólogos britânicos do currículo, não 
apenas "preparam" as pessoas, elas também preparam o conhecimento. 
Desempenham a função de agentes da hegemonia cultural e ideológica, 
de agentes da tradição seletiva e da "incorporação" [...]. (APPLE, 1979, 
p.16). 

 
 

De acordo com Apple (1979, p. 98), a ideologia não é transmitida 

somente na forma de área de conhecimento passado em sala de aula, mas 

através das regras, das rotinas: “o currículo oculto que reforça as normas de 

trabalho, obediência, pontualidade, [...] através das formas de significado que a 

escola distribui [...] pode se tornar uma forma de controle social econômico. ” 

 
As escolas não controlam apenas pessoas; elas também ajudam a 
controlar significados. Desde que preservem e distribuam o que é 
considerado como o “conhecimento legítimo” – o conhecimento que 
“todos devem ter” -, as escolas conferem legitimação cultural ao 
conhecimento de grupos específicos. Mas isto não é tudo, pois a 
capacidade de um grupo tornar seu conhecimento em “conhecimento 
para todos” está relacionada ao poder desse grupo no campo da ação 
política e econômica mais amplo. Poder e cultura então precisam ser 
vistos, não como entidade estática sem conexão entre si, mas como 
atributos das relações econômicas existentes numa sociedade. (APPLE, 
1979, p. 98-99). 
 

E mais, 

 
[...] Ou seja, as escolas existem através de suas relações com outras 
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instituições mais poderosas, instituições que estão unidas de um modo 
tal que produzem desigualdades estruturais de poder e de acesso a 
recursos. A segunda é que essas desigualdades são reforçadas e 
reproduzidas pelas escolas[...]. Através de suas atividades curriculares, 
pedagógica e de avaliação, na vida cotidiana nas salas de aula, as 
escolas desempenham um papel importante na preservação, senão na 
criação dessas desigualdades. Juntos com outros mecanismos de 
preservação e distribuição cultural, as escolas contribuem para o que se 
chama de reprodução cultural das relações de classe em sociedades 
industriais avançadas. (APPLE, 1979, p. 99). 

 
 

A ideologia consiste precisamente na transformação das ideias da 

classe dominante em ideias dominantes para a sociedade como um todo. Isto 

significa que mesmo a sociedade sendo dividida em classe e cada classe tenha 

suas próprias ideias, as ideias da classe dominante são as que vão prevalecer. E 

para que todas as classes aceitem essas ideias, estas são transmitidas através da 

educação, da religião, dos costumes e meio de comunicação. 

 A educação cumpre um papel essencial na transmissão da 

ideologia por meio do currículo, cada escola organiza seu currículo de acordo com 

o perfil do público a ser atendido. Segundo Apple (1979): 

 
[...] uma importante função da escolarização parece ser a transmissão de 
diferentes valores e tendências a diferentes populações escolares. Se um 
conjunto de estudantes é visto como prováveis membros de uma classe 
profissional e empresarial, então suas escolas e seu currículo parecem 
estar organizados em torno de flexibilidade, opção, pesquisa, etc. Se, por 
outro lado, veem-se as destinações prováveis dos estudantes como a de 
trabalhadores semi-especializados ou sem especialização, a experiência 
escolar tende a enfatizar a pontualidade, o asseio, a formação de hábitos, 
e assim por diante. Essas expectativas são reforçadas pelos tipos de 
currículo e de testes dados pelas escolas e pelos rótulos atribuídos aos 
diferentes tipos de estudantes. Portanto, o conhecimento formal e 
informal transmitido pelas escolas, os procedimentos de avaliação, e 
assim por diante, precisam ser vistos como interligados, do contrário nos 
escapará muitos de seu significado real. Essas práticas escolares 
cotidianas estão ligadas às estruturas econômicas, sociais e ideológicas 
que se encontram fora do prédio da escola [...]. (APPLE, 1979, p. 100). 

 

 

É através da escola que são transmitidos aos seres humanos os 

conhecimentos e saberes necessários para a manutenção de uma sociedade 

capitalista. Isso, porém, não esgota as potencialidades de educação escolar, que, 

segundo Duarte (2001), poderia funcionar como um mecanismo de emancipação: 
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A estratégia de luta daqueles que estejam comprometidos com a 
superação de sociedade capitalista deve ser a de agudizar as 
contradições dessa sociedade, na direção de uma efetiva socialização 
dos meios de produção. No caso da educação escolar, trata-se de resistir 
a todas as artimanhas da ideologia dominante, que resultam em 
processos objetivos pelos quais a sociedade contemporânea lança as 
massas não só na miséria material, mas também na miséria intelectual. 
(DUARTE, 2001, p. 29). 

 
 

Por isso é importante que a escola como um todo perceba as 

ideologias que estão presentes nas concepções dos currículos, podendo dessa 

maneira perceber que tipo de indivíduo almeja formar. 
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2 A PRESENÇA (OU NÃO) DESTAS IDEOLOGIAS PÓS-MODERNAS NAS DCN 
DA PEDAGOGIA 
 

Nosso objetivo nesse capítulo é analisar em que medida as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (aprovada em 21 de 

fevereiro de 2006 e homologada pelo Ministério da Educação em 10 de abril de 

2006) este implicada e influenciadas pelas ideologias presentes nesta concepção 

pós-moderna de sociedade. 
Considerando como referência os estudos de Brzezinski (1996), o 

curso de Pedagogia no Brasil que foi criado na década de 1930, “tem sua gênese 

nos cursos pós-normais realizados nas antigas Escolas Normais. Somente a partir 

de 1939, foi regulamentado como curso. ” (BRZEZINSKI, 1996, p. 12). A partir 

desta data, podemos considerar que a organização curricular dos cursos de 

Pedagogia tenha sido normatizada, a começar da experiência da USP: “São Paulo 

que reivindica o privilégio de assumir primeiramente, em território brasileiro, os 

estudos pedagógicos de caráter público em nível superior, com objetivo de formar 

professores [...].” (BRZEZINSKI, 1996, p. 22). Associando-se às experiências da 

Universidade do Distrito Federal e da Universidade de Minas Gerais. Tendo 

iniciado como um bacharelado, apenas em 1943 é estabelecida a obrigatoriedade 

da licenciatura para o exercício do magistério. 

Neste trabalho não temos como objetivo refazer o percurso 

histórico do curso de Pedagogia, embora seja importante registrar que sua 

trajetória não é livre de dissensões e de acordos, assim como suas elaborações 

não são simultâneas. Ao fazer uma breve pesquisa sobre o curso de Pedagogia, 

percebemos que os impasses históricos e atualmente enfrentados quanto às 

funções e à estruturação do curso de Pedagogia no Brasil trazem um caráter 

polêmico. 

Para Saviani (2007): 

 
O pensamento pedagógico foi atravessado por tendências contrapostas, 
a disputar a hegemonia do campo educativo. Pedagogia conservadora 
versus pedagogia progressista, pedagogia católica (espiritualista) versus 
pedagogia leiga (materialista), pedagogia autoritária versus pedagogia da 
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autonomia, pedagogia repressiva versus pedagogia libertadora, 
pedagogia passiva versus pedagogia ativa, pedagogia da essência 
versus pedagogia da existência, pedagogia bancária versus pedagogia 
dialógica, pedagogia teórica versus pedagogia prática, pedagogia do 
ensino versus pedagogia da aprendizagem e, dominando todo o 
panorama e, em certo sentido, englobando as demais oposições, 
pedagogia tradicional versus pedagogia nova [...]. (SAVIANI, 2007, p. 
110). 

 

O movimento de reformulação dos cursos de Pedagogia não é 

recente; ele se insere no campo de lutas e contestações entre educadores e 

organizadores que buscam uma formação capaz de superar a visão reducionista e 

instrumentalista, especialmente ao longo do século XX.   

Saviani (2007, p. 124) destaca que: 

 
Provavelmente esse quadro de crise por que passa o curso de pedagogia 
tem a ver com a demora na definição de suas diretrizes curriculares, o 
que veio a acontecer apenas em 2006, quando nos aproximamos do 
décimo aniversário da nova LDB, bem depois, portanto, das demais 
áreas. Após várias idas e vindas foi aprovado, em 13 de dezembro de 
2005, pelo Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno- CNE/CP-, o 
Parecer 5/2005, reexaminado pelo Parecer CNE/CP3/2006, aprovado em 
21 de fevereiro de 2006 e homologado pelo Ministério da Educação em 
10 de abril de 2006. 

	  

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas relações 

sociais nos últimos anos têm influenciado diretamente a educação, em particular a 

Pedagogia e, desse modo, gerado outro perfil de professor. Entretanto para 

entender como se configura o curso de Pedagogia, a partir das novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, homologada em 2006, faz-se necessário compreender a 

política de formação de professores no Brasil.  

A aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia faz parte do processo de reforma da educação brasileira desde a 

década de 1990. Para Kuenzer (1999): 

 
Esse conjunto de reformas, que inclui o novo modelo de formação de 
professores, responde às novas demandas do mundo do trabalho, do 
ponto de vista da acumulação flexível, em conformidade com as políticas 
das agências financeiras internacionais para os países pobres, 
assumidas integralmente pelo governo brasileiro. (KUENZER, 1999, p. 
176). 
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A reforma do aparelho do Estado, que toma como base as ideias 

neoliberais, repercutiu significativamente no sistema educacional brasileiro que 

trazem como princípios lucratividade e esta centrado no treinamento de indivíduos 

a serviço da organização de mercados. Segundo Silva (1994), o neoliberalismo 

não se limita apenas ao campo educacional, mesmo este sendo um dos principais 

canais de transmissão da doutrina liberal, vai muito além, abrange toda esfera 

social. 
Evidentemente a estratégia neoliberal de conquista hegemônica não se 
limita ao campo educacional, embora ele ocupe aí um lugar privilegiado, 
como um dos muitos elementos passíveis de serem utilizados como 
técnica do governo, regulação e controle social. O que estamos 
presenciando é um processo amplo de redefinição global das esferas 
social, política e pessoal no qual complexos e eficazes mecanismos de 
significação e representação são utilizados para criar e recriar um clima 
favorável à visão social e política liberal. O que está em jogo não é 
apenas uma reestruturação neoliberal das esferas econômica, social e 
política, mas uma reelaboração e redefinição das próprias formas de 
representação e significação social.  O projeto neoconservador em que 
se torne impossível pensar o econômico, o político e o social fora das 
categorias que justificam o arranjo social capitalista. (SILVA, 1994, p.13-
14). 
	  

Segundo Silva (1994), para entendermos as estratégias do projeto 

neoliberal no Brasil faz-se necessário compreender o que está por trás deste 

processo, pois assim, teremos uma visão panorâmica, enfim, chegaremos a 

algumas conclusões ou mesmo levantaremos alguns questionamentos. 

 
Se quisermos compreender as estratégias que o projeto neoliberal no 
Brasil tem reservado para a educação, é importante também 
compreender que esse processo é parte de um processo internacional 
mais amplo. Numa era de globalização e de internacionalização fora de 
sua dinâmica internacional. A presente tentativa nacional de conquista 
hegemônica apenas segue, talvez de forma atrasada, um processo que 
se inaugurou em países centrais como os Estados Unidos e Inglaterra [...] 
A construção da política como manipulação do afeto e do sentimento; a 
transformação do espaço de discussão política em estratégia de 
convencimento publicitário; a celebração da suposta eficiência e 
produtividade da iniciativa privada em oposição à ineficiência e ao 
desperdício dos serviços públicos; a redefinição da cidadania pela qual o 
agente político se transforma em agente econômico e o cidadão em 
consumidor são todos elementos centrais importantes do projeto 
neoliberal global. É nesse projeto global que se insere a redefinição da 
educação em termos de mercado [...]. (SILVA, 1994, p. 14-15). 
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A educação é palco de uma série de embate de caráter ideológico 

acirrado entre interesses sociais, econômicos e políticos, por essa razão, 

limitamos nossas observações ao conteúdo das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Pedagogia, aprovadas em 2006, após amplo debate por várias 

entidades preocupadas com a formação do pedagogo, entre elas: ANFOPE, 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação; FORUMDIR, 

Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de Educação ou Equivalentes 

das Universidades Públicas Brasileiras; ANPED, Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação. As Diretrizes Curriculares para o curso de 

Pedagogia trazem como base da formação do pedagogo a docência. 

Ter a docência como eixo norteador da formação do pedagogo era 

o que a ANFOPE vinha lutando desde a década de 80, defendendo que o curso 

de Pedagogia tivesse a docência como base da identidade do educador, “se 

tornou o lema e o apelo político da Anfope: a docência constitui a base da 

identidade profissional de todo educador, todos os cursos de formação do 

educador deverão ter uma base comum. ” (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 249).  

Porém, essa concepção de docência defendida pela ANFOPE e 

expressa no documento das DCNs, nas quais se afirmar que a docência está 

relacionada com a ideia de trabalho pedagógico, é criticada por alguns intelectuais 

que defendem que a ação docente é diferente da ação pedagógica. Libâneo e 

Pimenta (1999) afirmam que: 

 
[...] Esse princípio levou à redução da formação do pedagogo à docência, 
à supressão em alguns lugares da formação de especialista (ou do 
pedagogo não diretamente docente), ao esvaziamento da teoria 
pedagógica em virtude da descaracterização do campo teórico-
investigativo da pedagogia e das demais ciências da educação, à retirada 
da universidade dos estudos sistemáticos do campo científico da 
educação e, em consequência, da formação do pedagogo para a 
pesquisa específica na área e para exercício profissional. (LIBÂNEO; 
PIMENTA, 1999, p. 249). 

	  

As Diretrizes do curso de Pedagogia estruturam o curso em três 

eixos: docência, gestão e conhecimento, entretanto dando ênfase na formação 

para docência, priorizando o curso de Pedagogia à formação de professores. A 
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formação oferecida abrangerá, integradamente à docência, que vai além das 

atividades pedagógicas em sala de aula, mais elaboração e execução e o 

acompanhamento de programas de atividades educativas de espaço escolar e 

não escolar. Porém a concepção de docente das novas diretrizes traz um novo 

perfil desse profissional da educação e esse novo profissional deve estar 

preparado para atuar em várias áreas educativas, há um alargamento da função 

desse profissional.  

Aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio de modalidade Normal e em curso de Educação Profissional, na 

área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. A formação oferecida abrangerá, 

integradamente à docência, a participação na gestão e avaliação de sistemas e 

instituição de ensino em geral, a elaboração, a execução, o acompanhamento de 

programas e as atividades educativas. (BRASIL, 2006). 

Porém, como afirmamos acima, as atividades da docência não se 

restringem apenas em sala de aula, mas o pedagogo deverá estar preparado para 

atuar também em outras atividades pedagógicas. As atividades docentes também 

compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino, englobando: 

Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias do setor da educação; 

Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de projetos e experiências educativas não-escolar; 

Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contexto escolar e não-escolar. (BRASIL, 2006).  

Nessa perspectiva percebe-se que a docência é a base de todas 

as áreas da formação do Pedagogo, a ampliação deste conceito da docência tem 

por objetivo a formação de um profissional flexível, capaz de atuar em várias áreas 

educacionais.  

Para o CNE, o pedagogo é um licenciado apto a atuar tanto na 
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docência quanto em outras funções. Segundo Libâneo e Pimenta (1999, p.268), 

existe uma “diversificação na formação do pedagogo para atender às diferentes 

demandas sociais”, porém, há empobrecimento na formação desse profissional. 

 
[...] a proposta de diretrizes curriculares para o curso de pedagogia, tal 
como aparece no documento da Comissão de Especialistas, reincide nos 
mesmos problemas já tão criticados: o “inchaço’ do currículo, pretensões 
ambiciosas quanto à diversidade de profissionais a serem formados, 
aligeiramento da formação (dada a impossibilidade real, no percurso 
curricular, de conciliar formação de profissionais docentes e não-
docentes), empobrecimento na oferta de disciplinas (já que, para atender 
ao menos seis das áreas de atuação previstas, será necessário reduzir o 
número de disciplinas, a fim de respeitar o total de 3.200h do curso). 
Além do mais, fica evidente a impossibilidade de se dar ao curso o 
caráter de aprofundamento das ciências da educação para formar o 
pesquisador e o especialista em educação. (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, 
p. 248-249). 

	  

O artigo 5º da DCNs traz a área que o egresso do curso de 

Pedagogia deverá atuar, houve uma adaptação às Diretrizes Curriculares que visa 

a formação geral do pedagogo que se, por um lado, proporciona ganho pela 

possibilidade de uma formação geral, por outro deixa margens para 

questionamento sobre as perdas no que diz respeito à formação desse 

profissional da educação. O alargamento das funções docente, impresso nas 

diretrizes, coloca o professor como executor de tarefas para as quais não precisa 

ter uma formação teórica mais consistente, há um esvaziamento teórico e uma 

valorização da prática. 

A aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia pode-se dizer que foi um avanço no campo da formação dos 

professores, no entanto as Diretrizes apresentam certa ambiguidade quando 

tratam da questão das habilitações e na definição da identidade do pedagogo: 

Saviani (2007) expressa esta da seguinte maneira:  

 
É forçoso reconhecer que as diretrizes aprovadas se encontram 
atravessadas por ambiguidade que se fazia presente mesmo na primeira 
versão, quando se havia excluído deliberadamente a formação dos 
chamados especialista em educação. Isso porque as funções de gestão, 
planejamento, coordenação e avaliação, tradicionalmente entendidas 
como próprias dos especialistas em educação, haviam sido assimiladas à 
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função docente como atribuições dos egressos do Curso de pedagogia, 
formados segundo as novas diretrizes. Com a alteração do artigo 14 a 
ambiguidade se torna explícita no próprio texto normativo uma vez que, 
mesmo sem regular a formação dos especialistas, esta é formalmente 
admitida. (SAVIANI, 2007, p. 125). 

 

Sobre isso Libâneo (2006) complementa: 

 
[...] o curso de pedagogia propiciará o planejamento, execução e 
avaliação de atividades educativas. Já no artigo 4º, parágrafo único, 
estabelece-se que as atividades docentes, além obviamente das funções 
de magistérios fixadas no caput do artigo, compreendem, também, a 
“participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 
ensino” relacionadas com atividade de planejamento, coordenação, 
avaliação, produção e difusão do conhecimento educacional, “em 
contexto escolares e não-escolares”. Note-se que nesse artigo, assim 
como em outros (3º e 5º), é utilizado a expressão “participação” na [...]. 
Não está claro se cabe ao curso apenas propiciar competências para o 
professor participar da organização e da gestão ou prepará-lo para 
assumir funções na gestão e organização da escola [...]. (LIBÂNEO, 
2006, p. 845). 
 
 

 
Diante de todo esse processo histórico que aqui foi explicitado de 

forma breve, parece que mais uma vez o Curso de Pedagogia está seguindo a 

lógica do mercado de trabalho, uma vez que a legislação referente à formação do 

pedagogo traz uma formação generalista. “No que tange à nova pedagogia, ela 

encontra sua melhor expressão na pedagogia das competências. ” (KUENZER, 

2002, p. 87). 

Na perspectiva neoliberal, o mercado exige um profissional 

polivalente, flexível, com visão do todo, conhecimentos técnicos para atuar nas 

mais diversas áreas, que tenha certa plasticidade e capacidade para realizar 

novas funções em qualquer circunstância. Para ilustrar esta questão, 

apresentemos o conceito de Kuenzer (2000) sobre polivalência: 

 
Por polivalência entende-se a ampliação da capacidade do trabalhador 
para aplicar novas tecnologias, sem que haja mudança qualitativa desta 
capacidade. Ou seja, para enfrentar o caráter dinâmico do 
desenvolvimento científico-tecnológico o trabalhador passa a 
desempenhar diferentes tarefas usando distintos conhecimentos, sem 
que isto signifique superar o caráter de parcialidade e fragmentação 
destas práticas ou compreender a totalidade. A este comportamento no 
trabalho corresponde a interdisciplinaridade na construção do 
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conhecimento, que nada mais é do que a inter-relação entre conteúdo 
fragmentados, sem superar os limites da divisão e da organização 
segundo os princípios da lógica formal. Ou seja, a uma “juntada” de 
partes sem que signifique uma nova totalidade, ou mesmo o 
conhecimento da totalidade com sua rica teia de inter-relações; ou ainda, 
uma racionalização formalista com fins instrumentais e pragmáticos 
calcada no princípio positivista da soma das partes [...].  (KUENZER, 
2000, p. 86). 

 

Verifica-se que as Diretrizes Curriculares trazem essa proposta 

para a formação do pedagogo: um profissional polivalente, onde amplia as áreas 

de atuação sem que haja mudança qualitativa na formação.  Nesse sentido, 

Libâneo e Pimenta fazem uma crítica acerca da abrangência das funções do 

pedagogo. 

 
O “inchaço” do currículo, pretensões ambiciosas quanto à diversidade de 
profissionais a serem formados, aligeiramento da formação (dada a 
impossibilidade real, no percurso curricular, de conciliar formação de 
profissionais docentes e não–docentes), empobrecimento na oferta de 
disciplinais (já que, para atender ao menos seis das áreas de atuação 
prevista, será necessário reduzir o número de disciplina, a fim de 
respeitar o total de 3.200h do curso). Além do mais, fica evidente a 
impossibilidade de dar ao curso o caráter de aprofundamento da ciência 
da educação para formar o pesquisador e o especialista em educação. 
(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 248-249). 
 

E mais: 

 
[...] É difícil crer que um curso com 3.200 horas possa formar professores 
para três funções que têm, cada uma, sua especificidade: a docência, a 
gestão, a pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons professores e 
bons especialistas, com tantas responsabilidades profissionais a esperar 
tanto do professor como do especialista. Insistir nisso significa implantar 
um currículo, inchado, fragmentado, aligeirado, levando ao 
empobrecimento da formação profissional [...]. (LIBÂNEO, 2006, p. 861). 
 
 

O presente estudo nos permite levantarmos a hipótese acerca do 

risco de termos um curso de Pedagogia, o qual está seguindo a lógica do mercado 

que visa formar um profissional especialista onde é dada a ênfase na prática 

educativa, ao saber fazer. Um profissional dotado de habilidades que leva a uma 

fragmentação no trabalho pedagógico. Kuenzer (2002) alerta para o fato de que: 
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O trabalho pedagógico, assim fragmentado, respondeu, e continua 
respondendo, ao longo dos anos, às demandas de disciplinamento do 
mundo do trabalho capitalista organizado e gerido segundo os princípios 
do taylorismo/fordismo, em três dimensões: técnicas, políticas e 
comportamental. (KUENZER, 2002, p. 85). 

 

A nosso ver, no entanto, faz-se necessário que tomando 

consciência desta condição que nos impõe a sociedade “pós-moderna” em relação 

ao curso de Pedagogia, bem como todo o processo educativo, seus 

planejamentos, processos e gestão sejam reavaliados e se fortaleçam com 

estruturas sólidas que não cedam e não se adaptem a essa cultura do 

imediatismo, do individualismo, do efêmero.  

Contribuindo com esta análise, Apple (1979) afirma que: 

	  

[...] um dos nossos problemas básicos como educadores e como seres 
políticos está em apreender formas de compreensão do modo como os 
tipos de recursos e símbolos culturais, selecionados e organizados pelas 
escolas, estão dialeticamente relacionados com os tipos de consciência 
normativa e conceitual “exigidos” por uma sociedade estratificada. 
(APPLE, 1979, p. 10). 

	  

Para analisar o contexto educacional, faz-se necessário ressaltar 

que o currículo necessita ser percebido como um campo permeado de ideologia, 

cultura e relações de poder. Conforme Silva (1996): 

 
O currículo é um dos locais privilegiado onde se entrecruzam saber e 
poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também no 
currículo que se condensam relações de poder que são cruciais para o 
processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo, 
poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. O currículo 
corporifica relações sociais (SILVA, 1996, p. 23). 

 

Por ideologia, segundo Moreira e Silva (1997, p. 23) ,pode-se 

afirmar que este “é a veiculação de ideias que transmitem uma visão do mundo 

social vinculada aos interesses dos grupos situados em uma posição de vantagem 

na organização social. ” O currículo é um dos meios utilizados para transformação 

ou manutenção das relações de poder e, portanto, nas mudanças sociais. 
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2.1 CONCEITO DE CURRÍCULO (M. APPLE, TOMAZ TADEU DA SILVA)  

 

Como um dos objetivos desta pesquisa está atrelado a uma 

análise das DCN do curso de Pedagogia, consideram que para melhor 

compreensão do significado do currículo no processo educacional, faz-se 

necessário conhecer um pouco de sua história. Segundo Silva (2000, p. 18), em 

todas as épocas e lugares, o currículo sempre esteve presente no cotidiano dos 

professores: “todas as teorias pedagógicas e educacionais são também teorias 

sobre o currículo”. Porém, não com essa palavra especializada currículo, pois “o 

termo currículo, no sentido que hoje lhe damos, só passou a ser utilizado em 

países europeus como França, Alemanha, Espanha, Portugal, muito 

recentemente, sob influência da literatura educacional americana. ” (SILVA, 2000, 

p. 18).  

Fazia-se necessário um campo especializado e 1918, Bobbitt 

escreve o livro que foi considerado o início do campo especializado do estudo.  

 
[...] O livro de Bobbit é escrito num momento crucial da história da 
educação estado-unidense, num momento em que diferentes forças 
econômicas, políticas e culturais procuravam moldar os objetivos e as 
formas da educação de massas de acordo com as suas diferentes e 
particulares visões. É nesse momento que se tenta responder a questão 
crucial sobre as finalidades e os contornos da escolarização de massas. 
(SILVA, 2000, p.18-19). 

 

Segundo Silva (2000), o Brasil foi influenciado pelo modelo de 

Bobbitt, em 1949, sua obra entra em consolidação com o livro de Ralph Tyler. “O 

paradigma estabelecido por Tyler iria dominar o campo do currículo nos Estados 

Unidos, com influência em diversos países, incluindo o Brasil, pelas próximas 

quatro décadas. ” (SILVA, 2000, p. 21). E como o modelo de Bobbitt, “estava 

claramente voltado para a economia. A sua palavra-chave era eficiência. ” (SILVA, 

2000, p. 19). Os estudos de Tyler sobre currículo estão centrados em questões de 

organização e desenvolvimento, porém, tal como o modelo de Bobbitt, tem como 

questão essencial a técnica. 

A década de 60 foi uma época de grandes manifestações sociais, 
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que vinculavam-se às ideias políticas e culturais e, nessa mesma época, surgiram 

livros e ensaios que colocavam em xeque o pensamento e a estrutura tradicional. 

 
[...] Assim, para a literatura educacional estado-unidense, a renovação da 
teorização sobre currículo parece ter sido exclusividade do chamado 
“movimento de reconceptualização”. Da mesma forma, a literatura inglesa 
reivindica prioridade para a chamada “nova sociologia da educação”, um 
movimento identificado com o sociólogo inglês Michael Young. Uma 
brasileira não deixaria de assinalar o importante papel da obra de Paulo 
Freire, enquanto os franceses certamente não deixariam de destacar o 
papel dos ensaios fundamentais de Althusser, Bourdie e Passeron, 
Baudelot e Establet. Uma avaliação mais equilibrada argumentaria, 
entretanto, que o movimento de renovação da teoria educacional que iria 
abalar a teoria educacional tradicional, tendo influência não apenas 
teórica, mas inspirando verdadeiras revoluções nas próprias experiências 
educacionais, “explodiu” em vários locais ao mesmo tempo. (SILVA, 
2000, p. 26). 

 

O currículo não se limita apenas a um conjunto de conteúdos que 

deverão ser abordados no processo de ensino-aprendizagem e a metodologia 

utilizada para diferentes níveis de ensino, mas é um processo de conflitos culturais 

de diferentes grupos que por meio do currículo impõe seu poder, na medida em 

que seleciona o que e para que deve ser ensinado é uma relação de poder. Como 

argumenta Silva (2000): 

 
[...] podemos dizer que o currículo é também uma questão de poder e 
que as teorias do currículo, na medida em que buscam dizer o que o 
currículo deve ser não podem deixar de estar envolvidas em questões de 
poder. Selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de 
conhecimento é uma operação de poder. Destacar entre as múltiplas 
possibilidades, uma identidade ou subjetividade como sendo a ideal é 
uma operação de poder. As teorias do currículo não estão, neste sentido, 
situadas num campo “puramente” epistemológico, de competição entre 
“puras” teorias. As teorias do currículo estão ativamente envolvidas na 
atividade de garantir o consenso, de obter hegemonia. As teorias do 
currículo estão situadas num campo epistemológico social. As teorias do 
currículo estão no centro de um território contestado. (SILVA, 2000, p. 14-
15).	  

	  
	  

Segundo Apple (1979), para entender a seleção desse 

conhecimento, precisamos identificar os interesses sociais que estão por trás da 

organização do currículo. 

 



35	  
	  

	   	  

[...] as escolas existem através de suas relações com outras 
instituiçõesmais poderosas, instituições que estão unidas de um modo tal 
que produzem desigualdades estruturais de poder e de acesso a 
recursos [...] essas desigualdades são reforçadas e reproduzidas pelas 
escolas (embora não apenas por elas, é claro). Através de suas 
atividades curriculares, pedagógicas e de avaliação, na vida cotidiana 
nas salas de aula, as escolas desempenham um papel importante na 
preservação, senão na criação dessas desigualdades (APPLE, 1979, p. 
99). 

	  
 

A escola tem um papel fundamental nesse processo, não só por 

meio do currículo através das matérias "que nos fazem ver os arranjos sociais 

existentes como bons e desejáveis”, mas também através das vivências das 

relações sociais da escola. 

 
As relações sociais do local de trabalho capitalista exigem certas atitudes 
por parte do trabalhador: obediência a ordens, pontualidade, assiduidade, 
confiabilidade, no caso do trabalhador subordinado; capacidade de 
comandar, de formular planos de conduzir-se de forma autônoma, no 
caso dos trabalhadores situados nos níveis mais altos da escola 
ocupacional. Como, no esquema de Bowles e Gintis, a escola garante 
que essas atitudes sejam incorporadas à psique do estudantes, ou seja, 
do futuro trabalhador.A escola contribui para esse processo não 
propriamente através do conteúdo explícito de seu currículo, mas ao 
espelhar, no seu funcionamento, as relações sociais do local de trabalho. 
As escolas dirigidas aos trabalhadores subordinados tendem a privilegiar 
relações sociais nas quais ao desempenhar papéis subordinados, os 
estudantes aprendam a subordinação. Em contrapartida, as escolas 
dirigidas aos trabalhadores dos escalões superiores da escola 
ocupacional tendem a favorecer relações sociais nas quais os estudantes 
têm a oportunidade de praticar atitudes de comando e autonomia [...]. 
(SILVA, 2000, p. 30-31). 
 

	  
Por isso não podemos limitar o currículo apenas à sala de aula, “O 

currículo está estreitamente relacionado com as estruturas econômicas e sociais 

mais amplas [...] o currículo não é um corpo neutro, inocente e desinteressado do 

conhecimento.” (SILVA, 2000, p. 46-47). 

 
[...]. Nas discussões quotidianas, quando pensamos em currículo, 
pensamos apenas em conhecimento, esquecendo-nos que o 
conhecimento, que constitui o currículo, está inextricável, central e 
vitalmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na 
nossa identidade, na nossa subjetividade. Talvez possamos dizer que, 
além de uma questão de conhecimento, o currículo é também uma 
questão de identidade. É sobre essa questão que se concentram também 
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as teorias do currículo. (SILVA, 2000, p. 14).	   	   	   	  
	    

É por meio das teorias do currículo que se determina que tipo de 

homem irá se formar, que função esse cidadão irá exercer na sociedade; para 

Silva (2000) a pergunta “o quê? ” está ligada a outra pergunta “em que é que eles 

ou elas se devem tornar-se?” Pois o currículo tem o poder de moldar as pessoas 

por meio dos conhecimentos a ser ensinado, "na medida em que as teorias do 

currículo deduzem o tipo de conhecimento considerado importante justamente a 

partir de descrição sobre o tipo de pessoa que elas consideram ideal". 

Devemos considerar que a teoria do currículo se refere a uma 

realidade histórica. "A teoria é uma representação, uma imagem, um reflexo, um 

signo de uma realidade”. (SILVA, 2000, p. 09). Segundo Apple (1979), para se 

compreender as atividades desenvolvidas em um determinado período histórico, o 

"investigador deve, antes, situar essas atividades em um campo de ação mais 

amplo de conflito econômico, ideológico e social”, buscando examinar criticamente 

a elaboração de um currículo e quais as influências que estão por trás. 

 
[...] a educação não é um produto como pão ou papel, mas sim que deve 
ser visto como uma seleção e organização de todo conhecimento social 
disponível em uma determinada época. Uma vez que essa seleção e 
organização acarretam opções sociais e ideológicas conscientes e 
inconscientes [...]. (APPLE, 1979, p. 30). 

	  

O currículo é um campo de ideologia, é por meio do currículo que 

se transmite a cultura de uma sociedade, porém há uma seleção dessa cultura. 

Como argumentam os sociólogos franceses Pierre Bourdieu e Jean-Claude 

Passeron (1970 apud SILVA, 2000, p. 31), “a cultura não depende da economia: a 

cultura funciona como uma economia”. Segundo esses autores, “a dinâmica da 

reprodução social está centrada no processo de reprodução cultural”. 

 
Na perspectiva desses autores a escola não atua pela inculcação da 
cultura dominante às crianças e jovens das classes dominadas, mas, ao 
contrário, por um mecanismo que acaba por funcionar como um 
mecanismo de exclusão. O currículo da escola está baseado na cultura 
dominante: expressa-se na linguagem dominante, é transmitido através 
do código cultural dominante. As crianças das classes dominantes podem 
facilmente compreender esse código, pois durante toda sua vida eles 
estiveram imersas, o tempo todo, nesse código. Esse código é natural 
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para elas [...]. Em contrapartida, para as crianças e jovens das classes 
dominadas, esse código é simplesmente indecifrável. (SILVA, 2000, p. 
33). 
 
 

Assim, o currículo não é um elemento neutro de transmissão do 

conhecimento social. Ele está entrelaçado em relações de poder. “O currículo é 

um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais existentes 

funcionam como matéria-prima de criação e recriação e, sobretudo, de 

contestação e transgressão” (MOREIRA; SILVA, 1997, p. 28). 

Devemos considerar que o currículo se refere a uma realidade 

histórica e social, permeado de ideologias, valores, objetivos e interesses 

diferentes. Segundo Apple (1979), é preciso ressaltar que o currículo necessita ser 

problematizado e contestado diariamente de maneira que se possa desmascarar 

seu conteúdo ideológico latente. 

 
É preciso levar muito a sério as questões acerca da tradição seletiva, 
como as seguintes: A quem pertence esse conhecimento? Quem o 
selecionou? Por que é organizado e transmitido dessa forma? E para 
esse grupo determinado? O mero ato de formular essas questões não 
basta, no entanto. É também necessário que se procure vincular essas 
investigações a concepções diversas de poder social e econômico e de 
ideologia [...]. (APPLE, 1979. p. 17). 

 
 

Com esse breve resumo da construção do currículo, pode-se 

perceber que o currículo não surge do nada, mas de uma necessidade social e 

principalmente econômica e cultural. 
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3. AS POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES DA PÓS-MODERNIDADE NA FORMAÇÃO 
DO PEDAGOGO  

	  

Nosso objetivo neste capítulo é discutir a influência da pós-

modernidade na formação do pedagogo. A passagem de uma sociedade industrial 

para uma sociedade da informação, das comunicações eletrônicas; de uma 

sociedade segura e sólida para uma sociedade instável, com rupturas de 

fronteiras e barreiras, coloca desafios também para a educação, pois “o trabalho 

do pedagógico é um conjunto das práticas sociais intencionais e sistematizadas de 

formação humana que ocorrem nas relações produtivas e sociais. ” (KUENZER, 

2002, p. 82). Essas mudanças geram certas crises nos sistemas educacionais. 

 
As mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir dos anos 1990, 
com a globalização da economia, com a reestruturação produtiva e com 
as novas formas de relação entre Estado e sociedade civil a partir do 
neoliberalismo, mudam radicalmente as demandas de disciplinamento, e 
em decorrência, as demandas que o capitalismo faz à escola (KUENZER, 
2002, p. 85). 

 

Neste sentido, em uma sociedade capitalista como a nossa, as 

relações sociais pautam-se pelos critérios do lucro e do consumo individualista. 

Para Kuenzer (2002, p. 82), " a finalidade do trabalho pedagógico, articulado ao 

processo de trabalho capitalista, é o disciplinamento para a vida social e 

produtiva". 

 
Este disciplinamento, como já se afirmou anteriormente, configura-se 
como uma transformação intelectual, cultura, política e ética, uma vez 
que tem por objetivo o desenvolvimento de uma concepção de mundo tão 
consensual quanto seja possível, tendo em vista as necessidades de 
valorização do capital [...]. (KUENZER, 2002, p. 82). 

 

Segundo Libâneo (2001): 

 
Considerando-se, ainda, os vínculos entre educação e economia, as 
mudanças recentes no capitalismo internacional colocam novas questões 
para a Pedagogia. O mundo assiste hoje a intensas transformações [...]. 
Essas transformações tecnológicas e científicas levam à introdução, nos 
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processos produtivos, novos sistemas de organização do trabalho, 
mudanças no perfil profissional e novas exigências de qualificação dos 
trabalhadores, que acabam afetando os sistemas de ensino [...]. 
(LIBÂNEO, 2001, p. 20). 

 

Diante do quadro apresentado, nota-se uma profunda articulação 

entre as mudanças no mundo do trabalho e as políticas educacionais. Em 

especial, ênfase na formação dos profissionais da educação, que têm por 

objetivos atender as demandas dos organismos internacionais, cujos fins estão 

voltados para o desenvolvimento econômico. 

Segundo Antunes (2001): 

 
[...] O neoliberalismo passou a ditar o ideário e o programa a serem 
implementados pelos países capitalistas, inicialmente no centro e logo 
depois nos países subordinados, contemplando restruturação produtiva, 
privatização acelerada, enxugamento do estado, políticas fiscais e 
monetárias, sintonizadas com os organismos mundiais de hegemonia do 
capital, como o Fundo Monetário Internacional. (ANTUNES, 2001, p.19-
20). 
 
 

Isso porque as políticas educacionais neoliberais veem a 

educação como um instrumento facilitador para a acumulação capitalista, e a 

formação de professores torna-se instrumento de cooperação na mudança da 

sociedade reforçando a lógica do mercado. 

 
O papel do professor é fundamental e a sua formação assume uma 
função central nas políticas educacionais. Esse profissional precisa ser 
preparado para contribuir com o ajuste da educação às exigências do 
capital, devendo para tanto ser formado de acordo com o pensamento 
único desse receituário ideológico. (MAUÉS, 2003, p. 108). 

	  

A ênfase na discussão sobre a formação de professores 

materializou-se na década de 80, abrindo-se o debate nacional sobre o curso de 

Pedagogia. (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999). 

 
O movimento dos educadores em torno da problemática da formação dos 
profissionais da educação materializou-se por ocasião da realização da 
1ª Conferência Brasileira de Educação, em 1980, quando foi criado o 
Comitê Pró- Participação na Reformulação do Curso de Pedagogia e 
Licenciatura. Esse comitê transformou-se, em 1983, em Comissão 
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Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores –
CONARCFE- que, por sua vez, em 1990, se constituiu na Associação 
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação –Anfope- que 
continua em atividade (SAVIANI, 2007, p. 122-123). 
 

Mas, foi na década de 90 que essa discussão ganhou força no 

Brasil. Segundo Dourado (2001): 

 
[...] A partir dos anos 1990, consolida-se um processo de reforma do 
Estado e da gestão. Na área educacional, vivencia-se, em toda a 
América Latina, mudanças no papel social da educação e da escola, por 
meio de um conjunto de medidas que redirecionam o panorama da 
educação básica e superior. Nos anos 1990, o Brasil intensifica ações 
políticas e reformas educacional em sintonia com a orientação de 
organismos internacionais, cuja tradução mais efetiva é expressa pela 
nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB, Lei n.º 
9.394/96). (DOURADO, 2001, p. 50). 

 

Mais uma vez somos espectadores de mudanças no campo 

educacional, pois a formação do profissional da educação demostra uma 

adequação à lógica do mercado de trabalho, principalmente pela ênfase nos 

profissionais especialistas, “formação entendida como municiamento prática, 

centrado na aquisição de habilidades e competências, constituindo expressão do 

como fazer. ” (DOURADO, 2001, p. 53). 

Segundo Masson (2009), as políticas de formação de professores 

visam atender às demandas imediatas das práticas, porém não contribuem para o 

desenvolvimento da educação. Em estudo realizado, ela destaca algumas 

tendências da agenda pós-moderna presente nas atuais políticas de formação de 

professores. 
[...] a) as políticas são, principalmente contingentes, porque são 
elaboradas para atender problemas emergências, inviabilizando a 
construção de projetos mais amplos e com objetivos de longo prazo; b) a 
fragmentação e a flexibilização norteiam as políticas de formação de 
professores pela oferta de diferentes programas de formação com 
diferentes formatos organizacionais, seguindo a lógica da “política de 
clientela”/.../; c) a formação sócio histórica está fragilizada pela formação 
aligeirada sem uma política consistente de valorização docente; d) a 
proposta do Sistema Nacional Público de Formação dos profissionais do 
Magistério não teve as características de um sistema nacional por sua 
abrangência restrita e por não conseguir dar unidade à multiplicidade; 
e) as atuais políticas do MEC para a formação de professores continuam 
tendo forte caráter neopragmatista de viés instrumentalista, que 
concebe a formação de forma limitada por considerá-la provedor de 
instrumentos úteis  para as demandas imediatas da prática profissional 
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como desdobramento do neopragmatismo, o subjetivismo se faz 
presente nas ações do MEC para a formação de professores por  
enfatizar o papel dos professores na melhoria da qualidade da educação 
sem oferecer condições objetivas adequadas, destacando o voluntarismo 
do professor na solução dos problemas da prática pedagógica; o 
relativismo é expresso nos  múltiplos percursos possíveis de formação 
de professores [...]. (MASSON, 2009, p. 196-197, grifos do autor). 

	  

Neste contexto, "as reformas educativas implementadas nos 

últimos vinte anos do século XX, na maioria dos países, são uma consequência do 

processo de reestruturação pelo qual passa o capitalismo mundial sob a égide da 

doutrina neoliberal.” (RODRIGUEZ, 2006, p. 14).  

 
A teoria neoliberal defende a ideia de que a ineficiência do Estado e do 
setor público são responsáveis pela crise, e o setor privado e as relações 
de mercado são considerados como instância de eficiência, qualidade e 
equidade. Desenvolvem-se as teses de Estado Mínimo, nas quais a 
satisfação das necessidades básicas - tais como saúde, educação, 
moradia e transporte - deve ser adquirida no mercado, como direitos 
sociais fornecidos pelo Estado. (HIDALGO, 2001, p. 169). 

 

É nesse cenário que as políticas educacionais no Brasil são 

planejadas, onde a educação toma lugar especial, "a educação passou a ser 

apontada como um dos elementos fortes dessa etapa de mudanças." (MAUÉS, 

2003, p. 90). Esse período foi marcado por grandes transformações sociais e 

políticas tendo por objetivo a redefinição do papel do Estado. O país adotou um 

modelo de gestão empresarial para todos os setores sociais. Segundo Paiva 

(2002), o discurso da ineficiência do setor público foi uma estratégia política 

ideológica. 
A transformação da gestão sugerida aponta para um outro papel e uma 
nova administração do Estado reformulando sua atuação, organizando 
alianças e compartilhando com outros setores suas anteriores 
atribuições. É preconizada a implementação de um vasto processo de 
descentralização das ações educativas e a superação do modelo 
burocratizado centralizado de Estado. (PAIVA, 2002, p. 7). 

 

Lembremos que “a defesa ideológica dessa reforma é 

implementada pelo discurso de modernização e racionalização do Estado. ” 

(DOURADO, 2002, p. 236). É o que mostra Scheibe (2007): 
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Orientadas pelas exigências de organismos financiadores internacionais, 
essas reformas pretendem, claramente, a redução do papel do Estado no 
financiamento da educação. [...] Há uma relação muito estreita entre a 
proposta pedagógica que foi delineada para a Educação Básica e as 
diretrizes que deverão orientar daqui para frente a formação de 
professores. A "formação para competências", por exemplo, é dimensão 
que perpassa todo o conjunto de diretrizes, indicando uma compreensão 
epistemológica e pedagógica que entende a formação como um processo 
de preparação com base no saber fazer, subentendendo um caráter 
ideológico mais conformador que construtor (SCHEIBE, 2007, p. 203).	  

	  

 A importância dada à formação de professores coincidiu com a 

proposta de universalização da educação básica, “por mais que a escola básica 

seja afetada nas suas funções, na sua estrutura organizacional, nos seus 

conteúdos e métodos, ela mantém-se como instituição necessária à 

democratização da sociedade. ” (LIBÂNEO, 1998, p. 07). 

 
[...] Por isso, o tema da formação de professores assume no Brasil de 
hoje importância crucial, ainda que a questão de fundo continue sendo as 
políticas públicas e as afetivas condições de funcionamento das escolas 
públicas. Não há reforma educacional, não há proposta pedagógica sem 
professores, já que são os profissionais mais diretamente envolvidos com 
os processos e resultado da aprendizagem escolar. (LIBÂNEO, 1998, p. 
07). 

	  

Como afirma Freitas (2002): 

 
O processo de elaboração das Diretrizes Curriculares para os cursos de 
graduação, desencadeado pelo MEC e pelo CNE a partir de 1997, visa a 
adequar a formação de profissionais ao atendimento das demandas de 
um mercado globalizado. Considerando os objetivos postos pelas 
reformas da educação básica no sentido de adequar a formação das 
novas gerações às exigências postas pela transformação no mundo do 
trabalho, o conteúdo e a organização das instituições de formação de 
professores passam a ter sua centralidade para garantir o 
desenvolvimento da educação básica tal como está postulada. 
(FREITAS, 2002, p. 150). 

 

Sendo assim, a formação de professores se fazia necessária para 

que os objetivos fossem alcançados. 
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Em razão do processo de alterações políticas e econômicas no sistema 
educacional brasileiro, a formação de professores tem sido uma área 
muito discutida. Os impactos do ideário neoliberal desencadearam a 
abertura de vários cursos de formação de professores sem uma base 
científica sólida construída por meio do ensino, da pesquisa e da 
extensão. (SANTOS, 2008, p. 66). 

 

Os princípios que fundamentam as políticas de formação de 

professores são fortemente influenciados pela ideologia neoliberal que “visam uma 

rápida passagem pelo ensino superior, sem se aprofundar em questões 

fundamentais como a área das políticas educacionais. ” (SANTOS, 2008, p.67).  

Conforme Duarte (2001): 

 
[...] As propostas atuais para os cursos de formação de educadores, que 
preconizam a formação do “prático reflexivo”, uma expressão 
eufemística, que resulta, na realidade, em brutal aligeiramento da 
formação teórica do futuro educador: em transformação dos cursos em 
uma vitrine de informações [...]. (DUARTE, 2001, p. 96). 

 

Segundo a análise de Masson (2009), “a flexibilização curricular 

na formação inicial e na formação continuada também aparecem como questões 

importantes para a garantia da adaptação do professor às demandas da 

sociedade do conhecimento. ” (MASSON, 2009, p. 145). 

 
A sólida formação teórica tende a ser substituída por uma cultura do 
efêmero e por decisões estratégicas subjetivas, podendo ocasionar a 
perda da identidade coletiva dos professores, e o desenvolvimento de 
projetos cada vez mais individualizados. A formação para a 
complexidade, para a descontinuidade e incerteza tem sido valorizada 
em detrimento da busca de referenciais sólidos que possam garantir um 
processo de ensino-aprendizagem o mais exitoso possível, nas 
instituições educativas (MASSON, 2009, p. 145). 

 

Além dessas questões, outros problemas são apontados por 

Moraes e Soares (2005) como: 

	  

[...] Excessiva valorização da epistemologia da prática profissional, da 
formação do professor-reflexivo, do professor-investigador, do professor-
prático-reflexivo, do professor profissional, entre outras adjetivações, que 
expressam os diversos constructos que encontram sua raiz nas 
epistemologias pragmáticas/praticistas. (MORAES; SOARES, 2005, p. 
266). 
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O resultado de tais políticas foi o intenso esvaziamento da teoria 

pedagógica nos cursos de Pedagogia em nome de uma urgente necessidade de 

atendimento ao processo produtivo, e provoca modificação na formação 

profissional que foi submetido a um iminente processo de desvalorização. 

Conforme Maués (2003): 

 
O caráter de aproveitamento da experiência, que é válido e importante, 
tem se prestado a um aligeiramento na formação, aumentando assim o 
número de professores com diploma de nível superior, diminuindo o custo 
da formação e alterando as estatísticas, exibidas como se o país tivesse 
priorizado a educação e a formação de professores (MAUÉS, 2003, p. 
103). 

 

Saviani (2007) alerta para o fato de que: 
 

Ao que parece o problema do encaminhamento que se deu à questão do 
curso de pedagogia reside numa concepção que subordina a educação à 
lógica de mercado. Assim, a formação ministrada nas escolas deveria 
servir à produtividade social, ajustando-se, o mais completamente 
possível, às demandas do mercado de trabalho que, por sua vez, são 
determinadas pelas leis que regem uma sociedade de mercado como 
esta em que vivemos. Nessas circunstâncias, a questão educativa é 
reduzida dominantemente à sua dimensão técnica, afastando-se o seu 
caráter de arte e secundarizando, também, as exigências de 
embasamento científico. Daí a pretensão de formar os especialistas em 
educação por meio de algumas poucas regras compreendidas 
externamente e transmitidas mecanicamente, articuladas com o 
treinamento para a sua aplicação no âmbito de funcionamento das 
escolas. (SAVIANI, 2007, p. 121). 

 

O processo de mercantilização da educação superior, que, na 

década de 1990, caracterizou-se pelo aumento significativo das redes privadas 

com fins lucrativos, implantou no campo da educação no país um modelo de 

formação aligeirada e superficial empobrecendo a missão da formação 

universitária. 
Na realidade, a identidade profissional não estaria dada pela condição de 
trabalho, ou pelo saber adquirido na experiência, mas pelo conhecimento 
transmitido e absorvido, ou certificado, em instâncias consagradoras a 
esse fim. Assim o que define se o professor é ou não profissional não é a 
sua atuação em sala de aula, na escola, na relação com seus alunos e 
colegas, mas, sim, seu histórico de participação em programas de 
formação e os certificados e diplomas que possui. (OLIVEIRA, 2003, p. 



45	  
	  

	   	  

30). 
	  

O campo educacional foi atingido significativamente por tratar-se 

de uma área social que é utilizada para propagação ideológica. Segundo Silva 

(2000): 
A escola atua ideologicamente através do seu currículo, seja de uma 
forma mais direta, através das matérias mais susceptíveis ao transporte 
de crenças explícitas sobre a desejabilidade das estruturas sociais 
existentes, como Estudos Sociais, História, Geografia, por exemplo; seja 
de uma forma mais indireta, através de disciplinas mais “técnicas”, como 
Ciências e Matemática. (SILVA, 2000, p. 29). 

 

A política neoliberal promoveu várias transformações que refletem 

tanto sobre a cultura como sobre a educação. Segundo Libâneo (1998): 

 
[...] No plano cultural e ético-político, a ideologia neoliberal prega o 
individualismo e a naturalização da exclusão social, considerando-se esta 
como sacrifício inevitável no processo de modernização e globalização 
da sociedade. No plano educacional, a educação deixa de ser um direito 
e transforma-se em serviço, em mercadoria, ao mesmo tempo em que se 
acentua o dualismo educacional: diferentes qualidades de educação para 
ricos e pobres. (LIBÂNEO, 1998, p. 17-18). 

 

No plano educacional, a educação está voltada para o 

desenvolvimento econômico, transformando a educação em uma mercadoria. 

	  

No centro das atuais "reformas" educacionais está a tentativa de 
transformar a educação em simples mercadoria. Trata-se de uma 
redefinição radical. Na tradição da ideologia da moderna sociedade 
liberal, "democrática", a educação era precisamente um campo situado 
fora do alcance das operações do mercado. Na verdade, a educação 
funcionava como uma espécie de refúgio dos efeitos mais perversos do 
mercado. Tudo bem, sabemos que o mercado pode ser responsável pela 
produção de desigualdade, mas aqui temos algo que pode diminuir ou 
até mesmo nivelar essas desigualdades: a educação. Nessa visão, a 
educação era,de certa forma, o "outro" do mercado. (SILVA, 1999, p. 08). 

 

Sobre isso, Maués (2003) argumenta: 

 

As reformas educacionais, como uma política pública, passaram a ser 
compreendidas como instrumento usado pelo Estado para manter as 
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bases de funcionamento do sistema de acumulação, o que reforça a tese 
de regulação social como controle, mas também aponta na direção de 
ajuste estrutural exigido pelos organismos multilaterais aos países com 
dívidas externas, como forma de garantir o pagamento delas. (MAUÉS, 
2003, p. 95). 

 

A formação de professores serviria mais como um instrumento de 

dominação do que de emancipação. “Uma das estratégias da ideologia neoliberal 

brasileira é inserir no currículo dos cursos de formação de professores a 

subordinação dos processos educativos aos interesses de reprodução das 

relações sociais do capitalismo. ” (SANTOS, 2008, p. 68). 

Segundo Melo (2004): 

 
[...] Quando vivenciamos questões sobre a descentralização das 
políticas, da reforma educacional, da vivência de uma gestão 
democrática, de valorização da cidadania, de padronização de currículos, 
interdisciplinaridade e, principalmente de valorização do ensino 
fundamental, fica ainda mais difícil perceber como o projeto neoliberal de 
sociedade e de educação está presente de forma hegemônica, tanto no 
planejamento quanto na realização de nossas políticas educacionais [...]. 
(MELO, 2004, p. 56). 

 

Costa e Paiva (1994,1993 apud LIBÂNEO,1998) chama a atenção 

para essa questão, quando afirma:   

 
Há educadores entusiasmados com as novas perspectivas de uma 
suposta aliança entre os interesses empresariais e o aumento da oferta 
de formação geral para a população, na direção de uma educação 
equalizadora. Por um lado, é verdade que as novas tecnologias e as 
novas formas organizacionais do trabalho estão relacionadas com 
necessidades de melhor qualificação profissional. Entretanto, não há 
evidência, em nosso país, de que o segmento empresarial e o governo 
estejam se engajando em novos tipos de estratégias formativas. É 
ilusório, portanto, crer que a ideia da educação como fator central do 
novo paradigma produtivo e do desenvolvimento econômico tenha um 
sentido democratizante. Tal discurso restringe-se à parcela dos incluídos. 
Mesmo se houver alguma evidência de ampliação de recursos para a 
formação geral da população, há razões para crer que tal formação teria 
características de aligeiramento, isto é, um tipo de formação geral 
aligeirada, aproximação mais estreita entre exigências formativas e 
produção, apologia da prática e da experiência, desvalorização do saber 
escolar, primado da socialização profissional sobre qualificações 
pessoais. Nesse sentido, os educadores precisariam acompanhar de 
perto e criticamente proposta de formação de professores [...] (LIBÂNEO, 
1998, p. 19-20). 
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Não podemos acreditar na falsa ideologia de que a atual educação 

tenha como objetivo a democratização da sociedade, uma vez que as políticas de 

formação de professores estão muito distantes de uma concepção sócio-histórica, 

que busca transformar a realidade. Segundo Duarte (2001), a nossa educação 

está mascarada pelo lema da pedagogia do “aprender a aprender”, “que retiram 

da escola a tarefa de transmissão do conhecimento. ” (DUARTE, 2001, p. 24).  

 

[...] Nossa avaliação é a de que o núcleo definidor do lema "aprender a 
aprender" reside na desvalorização da transmissão do saber objetivo, na 
diluição do papel da escola em transmitir esse saber, na 
descaracterização do papel do professor como alguém que detém um 
saber a ser transmitido aos seus alunos, na própria negação do ato de 
ensinar. (DUARTE, 2001, p. 28). 

 

A sociedade atual visa reproduzir uma educação voltada para os 

interesses da classe dominante. Para Duarte (2001, p. 25-26), a classe dominante 

“precisa exercer uma ininterrupta atividade para não perder sua hegemonia sobre 

o conjunto da sociedade, ela utiliza-se de estratégias de obtenção da adesão da 

população ao projeto político e econômico neoliberal. ” 

	  

As classes dominantes precisam manter parte da população presa à ideia 
de que não existe outro caminho para a humanidade a não ser o da total 
adaptação às regras impostas pelo mercado mundializado. Entretanto, 
para que as condições de miserabilidade que atingem enormes 
contingentes da população mundial não produzam reações violentas das 
partes desses contingentes, seja na forma de insurreições organizadas, 
seja na forma de gigantesco aumento da criminalidade, comprometendo 
assim a relativa estabilidade política e econômica necessária à 
reprodução do capital [...]. (DUARTE, 2001, p. 26). 

 

O momento histórico que estamos vivendo, nos faz acreditar que 

estamos vivendo em uma sociedade do conhecimento. Segundo Duarte (2008), 

essa ideologia tem o objetivo de “enfraquecer as críticas radicais ao capitalismo e 

enfraquecer a luta por uma revolução que leva a uma superação radical do 

capitalismo. ” (DUARTE, 2008, p. 14). 
[...] O conhecimento nunca esteve tão acessível como hoje, isto é, 
vivemos numa sociedade na qual o acesso ao conhecimento foi 
amplamente democratizado pelos meios de comunicação, pela 
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informática, pela internet etc [...]. (DUARTE, 2008, p. 14).  
 

Segundo Duarte (2001), há uma contradição, pois ao mesmo 

tempo em que a produção exige o nível intelectual mais elevado por parte 

daqueles que atuam no processo produtivo, em contrapartida, esse conhecimento 

é controlado e manipulado pela classe dominante. 

 

Em outras palavras, ao mesmo tempo em que o processo produtivo exige 
a elevação do nível intelectual dos trabalhadores para que estes possam 
acompanhar as mudanças tecnológicas, essa elevação do nível 
intelectual precisa, sob a ótica das classes dominantes, ser limitada aos 
aspectos mais imediatamente atrelados ao processo de reprodução 
venha a tornar-se um instrumento de luta por uma radical transformação 
das relações sociais de produção. (DUARTE, 2001, p. 26). 

 

Em nossa concepção, em prol da realização de uma educação 

crítica, necessitamos protagonizar uma pedagogia com possibilidades de 

mudança e recuperação da formação profissional e humana. Partindo-se do 

pressuposto que o papel da escola é permitir a apropriação, pela classe 

trabalhadora, da riqueza intelectual já produzida pela humanidade, a escola 

precisa ser vista como um possível espaço de formação do sujeito crítico e suas 

práticas educativas estarem voltadas para uma educação emancipadora.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou-nos identificar 

dentro dos limites que a política para a formação de professores foi e é planejada 

sob a interferência de vários fatores, e para termos uma compreensão e identificar 

os aspectos que ficam subentendidos, devemos situá-la num contexto maior. Um 

dos fatores são os organismos internacionais, que passaram a regular e ditar as 

regras que o Brasil deve seguir, cujos fins estão voltados para o desenvolvimento 

econômico. Segundo Neves (2002): 

  
A interferência dos organismos internacionais na definição da política 
educacional brasileiro remonta aos anos iniciais do nacional-
desenvolvimentismo e desde então estas intervenções vêm se 
apresentando no conjunto das políticas sociais. (NEVES, 2002, p. 43). 

 

Assim, estes organismos internacionais influenciaram na reforma 

educacional no Brasil, ditando as regras do que deveria ou não ser seguido no 

âmbito educacional. Na perspectiva de Scheibe (2007): 

 
As reformas educativas levadas a efeitos em nosso país e em outros 
países da América Latina nas últimas décadas, com o objetivo de 
adequar o sistema educacional ao processo de reestruturação produtiva 
e aos novos rumos do Estado, estão sendo configuradas num cenário de 
privatização predatórios e de desnacionalização da economia, tornando o 
Estado cada vez mais vulnerável provenientes das potências 
estrangeiras. (SCHEIBE, 2007, p. 203). 

  

A formação de professores obteve centralidade nesse processo 

pela sua relevância na concretização de reformas na educação como um todo. Os 

cursos de Pedagogia têm sido um dos cursos mais afetados pelo aligeiramento 

dessa etapa.Com a aprovação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Pedagogia, levantemos a hipótese acerca de termos um curso que pode 

conduzir à desqualificação da formação do pedagogo, que está sendo promovido 

pelos efeitos do sistema capitalista, que visa atender à lógica do mercado de 

trabalho. Para Santos (2008): 
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Na sociedade neoliberal em que vivemos, fica evidente uma formação 
baseada no desenvolvimento de habilidades técnicas, quanto às práticas 
nos cursos de formação de professores pautam-se pelas facilitações 
dessa etapa. A formação de professores com um intelectual e 
pesquisador constante apresenta-se fragilizada e efetivamente pouco 
significativa nos currículos desses cursos. (SANTOS, 2008, p. 68). 
 

E mais: 

 
As condições de formação foram precarizadas, visando-se maiores lucros 
para os donos do mercado educacional que explodiu na segunda metade 
da década de 1990 e continua proliferando-se até os dias atuais. Os 
professores foram impelidos por um modelo de formação tão flexível, que 
a corrida pelo diploma relativizou o lócus e a qualidade do ensino 
procurado. (SANTOS, 2008, p. 69). 

 

Há busca de soluções para os problemas atuais. “As políticas de 

formações de professores no Brasil, elaborada no período de 2003 a 2009, 

demonstram uma profunda articulação com os pressupostos do neopragmatismo.” 

(MASSON, 2009, p. 203).  

Esse é o risco que corremos em ter um curso que não venha a 

contribuir para a transformação da realidade educacional. Segundo Masson 

(2009): 

 
Pensar a formação de professores apenas de forma que atenda as 
demandas imediatas das práticas não contribui para o desenvolvimento 
da educação. O papel da sólida formação teórica no processo formativo 
reside no seu potencial de construir novos referenciais que conduzem à 
transformação da realidade educacional [...]. (MASSON, 2009, p. 196). 

 

As DCNs para o curso de Pedagogia fazem parte do “ pacote”, da 

reforma de Estado da década de 90, que sofreu grande influência do projeto 

neoliberal.  

Antes era necessário contratar um profissional para cada função, 

gestão, orientação e coordenação pedagógica. Dependendo do porte da escola, 

era preciso mais de um profissional para cada função. Como as novas DCNs, em 

que há uma formação generalizada, o pedagogo é um pouco de tudo, há 

contratação desse profissional e por quantidade de aluno. Se a escola for de porte 

pequeno, basta um profissional formado em Pedagogia para realizar todas as 
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funções: orientação, gestão, coordenação. Portanto, há uma ampliação nas 

funções do pedagogo que segundo Kuenzer (2002): 

 
[...] é necessária, mas não suficiente, a ampliação do trabalho dos 
profissionais da educação. Ele deve ser fundamentado nas categorias de 
uma pedagogia emancipatória que tenha como finalidade superar a 
contradição entre capital e trabalho. Caso contrário, pode simplesmente 
vir a corresponder à substituição do trabalhador especializado do 
taylorismo/fordismo, pelo trabalhador multitarefa, o qual nem sempre é 
criativo e autônomo, mas simples tarefeiro em ações esvaziadas de 
conhecimento técnico e de compromisso político com a transformação 
formal e realmente subsumido pelo capital, tal como no toyotismo. Por 
isso não basta a unificação no âmbito da formação; é preciso que este se 
dê a partir das categorias que historicamente têm se construído no 
campo da pedagogia emancipatória, articulada às demais formas de 
destruição das condições materiais que geram a exclusão. (KUENZER, 
2002, p. 81). 

 

Finalizando esse trabalho, podemos ressaltar que o contexto 

histórico está permeado de ideologias, valores e concepções diferentes em 

relação ao processo educacional. Por isso, é preciso ser consciente e ter uma 

visão crítica, não de forma limitada, mas olhando para todo o processo histórico 

que até aqui tem permeado as políticas de formação do pedagogo.  
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