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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo analisar a fragmentação do conhecimento e 
dicotomização dos saberes (disciplinar e didático-pedagógico) no processo de 
formação docente. Para tais elucubrações abordaremos as acepções de teóricos 
como Pierre Weil (1993), Ivani Fazenda (2006), Américo Sommerman (2006), Maria 
Cândida Moraes (2000), Edgar Morin (2000), Olga Pombo (2009), Dermeval Saviani 
(2008) entre outros. Para fins de encadeamento reflexivo iniciamos uma discussão 
em torno da fragmentação do conhecimento, para depois analisarmos como este 
processo desencadeou a dicotomização entre os saberes nos cursos de formação 
docente no ensino superior do Brasil. 
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ABSTRACT 
This article aims to analyze the fragmentation of knowledge and the dichotomization 
of knowledge (disciplinary and pedagogical-didactic) in the process of teacher 
education. To discuss the meanings of such lucubrations of theorists such as Pierre 
Weil (1993), Ivani Farm (2006), Americo Sommerman (2006), Maria Candida Moraes 
(2000), Edgar Morin (2000), Olga Pombo (2009), Dermeval Saviani (2008 ) among 
others. For purposes of reflective glare began a discussion on the fragmentation of 
knowledge, and then analyze how this process triggered the dichotomy between 
knowledge in teacher education courses in higher education in Brazil. 
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Antes do advento da Filosofia, por volta do século VI a.C, a forma mágica e 

sobrenatural pela qual era encarado o conhecimento, tornava praticamente 
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impossível a distinção entre “ciência”, arte e religião. Entretanto, esta afirmativa não 

deve ser entendida com um marco de orientação temporal/cronológica, tampouco 

como uma visão linear/evolutiva do conhecimento. Como afirma Pierre Weil, tal 

forma de encarar o conhecimento é encontrada ainda hoje nas diversas partes do 

orbe, de modo que: 
 
Em certas partes da Índia, da China, do Tibete, em certos mosteiros 
cristãos ou centros sufis, até hoje a arte, a filosofia, a ciência e a 
religião não só são indiferenciadas, como ainda são completamente 
integradas em torno da expressão e da apreensão do sagrado. 
(WEIL; D’AMBROSIO; CREMA, 1993, p. 16). 
 

Assim, as referências aqui utilizadas demonstram, apenas, que determinadas 

estruturas de organização e transmissão do conhecimento foram predominantes em 

uma época, em detrimento de outras. Da mesma forma é importante deixar claro 

que as diferentes formas como abordamos a realidade não têm uma relação 

hierárquica. Elas não se sucedem, mas antes coexistem. A visão mítica não 

antecede a filosófica e esta a científica; mesmo admitindo que em períodos 

diferentes de nossa história triunfaram paradigmas diferentes do conhecimento, 

ainda assim somos forçados a reconhecer que não há ruptura ou superação de 

determinadas visões, mas a permanência de todas como possibilidade real de 

interpretação do mundo.  

Para sinalizar os momentos diversos deste panorama geral do conhecimento, 

que desemboca na crise da fragmentação, não utilizamos nomenclaturas como 

fases ou ciclos. Tal categorização, além de desnecessária, termina corroborando a 

falsa ideia de progresso, que coloca o passado como atrasado diante do presente 

e/ou futuro desenvolvidos. 

Ao contrário do que se possa imaginar, a fragmentação não é fruto da 

racionalização do conhecimento. O desenvolvimento da Filosofia possibilita aos 

seres humanos uma alternativa de interpretação da realidade, fora da visão mágica 

e sobrenatural dos mitos – o uso da racionalidade. Apesar disso, representar uma 

clara cisão do saber não gera uma fragmentação, tendo em vista o fato de que a 

Filosofia não irá isolar o conhecimento em áreas distintas, mas antes assumirá uma 

postura com a qual nada escapará do seu campo de atuação. Exatamente por este 

motivo que Ivani Fazenda, uma das maiores autoridades no estudo da 

interdisciplinaridade, aponta a Filosofia como a única capaz de dar àquela o caráter 
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de totalidade coerente que ela necessita. Entretanto, Fazenda não se refere à 

Filosofia enquanto disciplina acadêmica, afinal de contas isso representaria a 

supremacia de um campo do saber em detrimento dos outros; mas antes aborda a 

Filosofia como atitude, ou seja, como postura que pode e deve estar presente em 

todas as outras disciplinas. Nesse sentido, afirma a autora: 
 
Se a filosofia conduz a uma reflexão e não a uma mera elaboração a 
priori, somente uma atitude filosófica que liberte, que anule as 
barreiras ou amarras existentes entre as disciplinas, que transcenda 
as ciências não se envolvendo na problemática própria delas, na 
estrutura de cada ciência mas indo à essência delas, melhor dizendo, 
ao lugar onde elas nascem, poderá conduzir à interdisciplinaridade. 
(FAZENDA, 2006, p.42). 
 

Desta forma, devemos entender que separação não implica necessariamente 

em isolamento. Filósofos como Platão e Aristóteles, já separavam os saberes em 

áreas, mas percebiam a necessidade de comunicação constante entre eles e 

utilizavam a Filosofia como elo para tal intento. A Filosofia era vista como “a ciência 

dos objetos do ponto de vista da totalidade”, enquanto que as ciências particulares 

eram “os setores parciais do ser, províncias recortadas dentro do continente total do 

ser” (MORENTE apud SOMMERMAN, 2006, p.21). 

Se a antiguidade não foi testemunha dessa pulverização do conhecimento e 

do isolamento das áreas do saber, tampouco o período medieval será. Apesar da 

mudança de foco com a cristianização da filosofia (Platônica e Aristotélica), este 

período manteve, através da Teologia, a estrutura circular de retroalimentação das 

disciplinas que, apesar da separação, evitava o isolamento em áreas fechadas. 
 
O trivium (gramática, retórica e dialética) e o quadrivium (aritmética, 
geometria, astronomia e música), forma pela qual a ciência grega 
entra na Europa, também dialogavam circular e hierarquicamente e 
eram os prolegômenos da teologia. (SOMMERMAN, 2006, p.22). 
 

Ainda segundo Américo Sommerman, será a partir da Baixa Idade Média, 

mais especificamente no século XIII, quando as obras de Aristóteles passam de 

proibidas à aceitas (com reservas) e depois a material didático obrigatório das 

faculdades, que começa “a ocorrer uma grande ruptura na visão cosmológica, 

antropológica e epistemológica da elite intelectual européia” e como resultado “uma 

separação crescente entre a tradição, a religião, a filosofia e a ciências” 

(SOMMERMAN, 2006, p. 09-11). Tal mudança, que se consolidará nos séculos 
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seguintes, encontrará um marco significativo no modelo cartesiano de ciências do 

século XVII.  

Para Sommerman a fragmentação do conhecimento, ainda que seja 

decorrente das rupturas dos séculos anteriores e da especialização crescente do 

trabalho na civilização industrial em construção, só se desenvolverá, de fato, a partir 

do século XIX, tendo em vista que “até o século XVIII todos os grandes pensadores 

tinham uma formação universal” e que “embora se apoiando em epistemologias 

racionalistas e empiristas e em antropologias e cosmologias bi e unidimensionais, 

sempre buscaram, cada um à sua maneira, uma unidade do conhecimento” 

(SOMMERMAN, 2006, p.22). 

Olga Pombo parece concordar em parte com Sommerman, quando afirma 

que Descartes, em momento algum, deixou de considerar, como o objetivo maior da 

Ciência, “a totalidade como reconstituição do todo”, e “a unidade das diversas 

disciplinas num esquema de conexões, integrado e globalizante”. A autora arremata 

dizendo que isso poderia, paradoxalmente, fazer de Descartes “um dos primeiros 

defensores da interdisciplinaridade” (POMBO, 2009, p. 05-06). Entretanto, esta 

autora trata o assunto com mais clareza, ao reconhecer que ainda que esta não seja 

a postura que orientava o trabalho de Descartes, o mesmo inaugura uma nova fase, 

conhecida como ciência moderna, responsável direta pela proliferação do processo 

de especialização e, acrescentamos, de fragmentação. Em outras palavras, neste 

caso não importa que esta não tenha sido necessariamente a intenção de Descartes 

na proposição do método, mas sim o que interpretamos e fizemos de sua obra, nos 

séculos seguintes. Nesse sentido, afirma Pombo: 
 
[...] Sabemos que a ciência moderna se constitui pela adopção da 
metodologia analítica proposta por Galileu e Descartes. Isto é, se 
constituiu justamente no momento em que adoptou uma metodologia 
que lhe permitia "esquartejar" cada totalidade, cindir o todo em 
pequenas partes por intermédio de uma análise cada vez mais fina. 
Ao dividir o todo nas suas partes constitutivas, ao subdividir cada 
uma dessas partes até aos seus mais ínfimos elementos, a ciência 
parte do princípio de que, mais tarde, poderá recompor o todo, 
reconstituir a totalidade. A idéia subjacente é a de que o todo é igual 
à soma das partes. (POMBO, 2009, p. 05-06). 
 

O século XVII é também utilizado como marco para o processo de 

fragmentação por Maria Cândida Moraes. A autora afirma que devemos a Galileu e 

principalmente a Descartes “a idéia de que a natureza é governada por leis, cujas 
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fórmulas são matemáticas” e aponta o que chama de matematização do 

pensamento humano como a maior herança desta era cartesiana ao questionar: 
 
De onde vem esse desenvolvimento cego e descontrolado da 
tecnociência, gerador dessa agonia planetária provocadora de tantas 
rupturas? Tais valores decorrem de uma associação de várias 
correntes de pensamento da cultura ocidental, dentre elas a 
revolução científica, o Iluminismo e a Revolução Industrial, que 
estiveram presentes a partir do século XVII, XVIII e XIX. (MORAES, 
2000, p. 32). 
 

Acreditamos que esta análise não estaria completa sem citar Edgar Morin, 

quando este trata das Cegueiras Paradigmáticas, apontando o modelo cartesiano 

como determinante do conceito soberano de disjunção. Para Morin: 

 
Deve-se evocar aqui o “grande paradigma do Ocidente”, formulado 
por Descartes e imposto pelo desdobramento da história européia a 
partir do século XVII. O paradigma cartesiano separa o sujeito e o 
objeto, cada qual na esfera própria: a filosofia e a pesquisa reflexiva, 
de um lado, a ciência e a pesquisa objetiva, de outro. Esta 
dissociação atravessa o universo de um extremo ao outro: 

Sujeito/Objeto 
Alma/Corpo 

Espírito/Matéria 
Qualidade/Quantidade 
Finalidade/Causalidade 

Sentimento/Razão 
Liberdade/Determinismo 

Existência/Essência. (MORIN, 2000, p.26). 
 

 Entretanto, a questão não deve ser entendida ou tratada como uma relação 

maniqueísta que aborda a ciência moderna como boa ou má, mocinha ou vilã, mas 

de reconhecer que diante dos incontáveis benefícios trazidos por ela, “tanto em 

termos de compreensão do mundo como de melhoria das nossas próprias vidas”, 

somos igualmente obrigados a arcar com os “custos que a especialização trouxe 

consigo” (POMBO, 2009, p. 06), até porque, como afirmamos anteriormente, o 

problema não reside necessariamente na especialização, mas no fato de que estas 

se tornaram cada vez mais estanques e passaram da fragmentação ao isolamento 

quase que total. 

 Este processo de fragmentação do conhecimento, iniciado no século XVII, vai 

se consolidar nos séculos seguintes e, através do Positivismo, influenciará 
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fortemente a educação na criação dos currículos multidisciplinares, como afirmam 

Jamil Ibrahim Iskandar e Maria Rute Leal.  

 
A classificação das ciências proposta por Comte tem reflexos na 
educação em função da fragmentação do conhecimento e da 
especialização. O conhecimento fragmentado levou à elaboração de 
currículos multidisciplinares, restringindo qualquer tipo de relação 
entre diferentes disciplinas. Por meio da fundamentação e 
classificação das Ciências (Matemática, Astronomia, Física, 
Fisiologia e Sociologia), Comte acabou por exaltar e defender a 
superioridade das Ciências Exatas sobre as Ciências Humanas. 
(ISKANDAR; LEAL, 2009, p. 3-4). 
 

 Desta forma, o século XIX serve como referência pela influência do modelo 

cartesiano, através do positivismo comteano, que passa a marcar a educação 

conduzindo o processo de pulverização do conhecimento até então. Nosso modelo 

de ciência fragmentada irá se traduzir, também, em uma cultura de isolamento 

disciplinar e, mais tarde, de dicotomização entre os saberes (especifico e didático-

pedagógico) no processo de formação docente.  

O século XIX marca uma nova fase mundial no que se refere à preocupação 

com a formação de professores, primários e secundários, em maior escala e que 

pudessem atuar no cumprimento da universalização da instrução elementar advinda 

da organização dos sistemas nacionais de ensino. 
 
A partir, porém, do século XIX, a necessidade de universalizar a 
instrução elementar conduziu à organização dos sistemas nacionais 
de ensino. Estes, concebidos como um conjunto amplo constituído 
por grande número de escolas organizadas segundo um mesmo 
padrão, se viram diante do problema de formar professores, também 
em grande escala, para atuar nas referidas escolas. E o caminho 
encontrado para se equacionar essa questão foi a criação de escolas 
normais, de nível médio, para formar professores primários 
atribuindo-se ao nível superior a tarefa de formar os professores 
secundários. (SAVIANI, 2008, p. 01). 
 

Segundo Dermeval Saviani, neste contexto configuram-se dois modelos de 

formação de professores: primeiro o que o autor chama de modelo dos conteúdos 

culturais-cognitivos, que teria como foco a cultura geral e o “domínio específico dos 

conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que o professor irá 

lecionar”. Em contraposição a este surge o modelo pedagógico-didático que 

considera que “a formação propriamente dita dos professores só se completa com o 

efetivo preparo pedagógico-didático” (SAVIANI, 2008, p. 01-02).  
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O que podemos perceber é uma dicotomização extrema no processo de 

formação docente: de um lado a ênfase no conteúdo disciplinar, que coloca o 

conhecimento didático-metodológico em plano secundário, na crença de que o 

importante é dominar os conteúdos da disciplina que se irá lecionar; do outro lado 

temos a crença de que a formação do professor só acontece quando, para além do 

preparo disciplinar, existe uma preocupação com o processo de formação docente, o 

saber didático-metodológico que deve ser agregado ao conteúdo específico durante 

o processo educacional. 

No Brasil as Escolas Normais, criadas a partir de 18352, para a formação de 

professores para as primeiras letras, deveriam seguir o modelo pedagógico-didático. 

Entretanto, contrariando todas as expectativas, elas se concentraram 

exclusivamente na preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem 

transmitidos. 

 
O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias 
que integravam o currículo das escolas de primeiras letras. Portanto, 
o que se pressupunha era que os professores deveriam ter o 
domínio daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir às crianças 
excluindo-se, ou pelo menos secundarizando, o preparo didático-
pedagógico sob forma intencional e sistemática. (SAVIANI, 2008, p. 
04). 
 

 Em relação a esta preocupação exclusiva com os conteúdos a serem 

lecionados e à negligência aos aspectos didático-pedagógicos, Olga Teixeira Damis, 

corrobora o entendimento de Dermeval Saviani, ao afirmar que durante muitos anos 

a única exigência feita para lecionar uma disciplina no nível secundário foi a de tê-la 

estudado “em um nível mais alto ou no próprio nível” (DAMIS, 2003, p. 102). Esta 

autora, entretanto, alerta ainda para o fato de que muitas vezes nem mesmo essa 

exigência era cumprida “e a única condição para o exercício da docência no ensino 

primário e no ensino secundário era a de não ter sido condenado por nenhum crime 

infamante”. Desta maneira sem nenhum preparo docente, “a didática utilizada pelo 

professor era a do ensina-como-te-ensinaram”. Nesse sentido, esclarece ainda a 

autora: 

 
Esse antecedente de atraso na formação do professor em nível 
superior acabou contribuindo para o exercício do magistério no 
Brasil, por longo tempo, fosse tratado em um contexto 
eminentemente prático, cuja exigência primeira era de possuir ampla 
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cultura erudita e o domínio prático de conhecimentos para serem 
transmitidos. (DAMIS, 2003, p. 102). 
 

Conforme afirma Ana Mendonça (1993, p. 43), essa via de educação 

representada pelas Escolas Normais perduraram até a década de 30 do século XX3, 

quando são criados os Institutos de Educação com a reforma instituída pelo Decreto 

3.810, de 19 de março de 1932, definido por Anísio Teixeira, então Diretor Geral de 

Instrução Pública do Distrito Federal, como uma "transformação ampliativa" da 

antiga Escola Normal. 

 
Em 1931, assumia a Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito 
Federal, Anísio Teixeira. Em poucos meses, a Escola Normal do 
município via-se transformada em Escola de Professores. As escolas 
Primária e Secundária e Jardim de Infância eram a ela incorporadas, 
compondo o Instituto de Educação. (VIDAL, 2001, p.79-80). 

 
Assim, em 1931, a Escola Normal foi transformada em Escola de Professores, 

e já no primeiro ano incluía disciplinas de formação educacional no currículo como, 

por exemplo: sociologia educacional, psicologia educacional, história da educação e 

a disciplina introdução ao ensino que contemplava três aspectos: a) princípios e 

técnicas; b) matérias de ensino abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura 

infantil, estudos sociais e ciências naturais; c) prática de ensino, realizada mediante 

a observação, a experimentação e a participação (SAVIANI, 2008, p. 06). 

Foram estes Institutos de Educação, do Distrito Federal e de São Paulo, que 

se tornaram a base dos estudos superiores de educação no Brasil. Ambos foram 

elevados ao nível universitário4, organizando os primeiros cursos de Formação de 

Professores para as escolas secundárias. Mais tarde, durante o Estado Novo de 

Vargas, mais especificamente em 1939, através do Decreto-Lei de nº.1190, foi 

criada uma Faculdade de Educação na Universidade do Brasil. Segundo Leda 

Scheibe, as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, responsáveis pela formação 

de recursos humanos para a Educação, originaram-se de fato com a “Reforma 

Francisco Campos, em 1931, porém, só conseguiram estruturar-se em 1939” 

(SCHEIBE, 2009, p. 31) ano que aqui utilizamos para sinalizar uma modificação 

estrutural no processo de formação docente que perduraria até o final da década de 

sessenta – o esquema 3 + 1 – sobre o qual esclarece Carlos Cury: 

 



9 

 

Esta Faculdade possuía uma seção de Pedagogia a qual constituir-
se-ia de um curso de pedagogia de 3 anos que forneceria o título de 
Bacharel em Pedagogia. Fazia parte também uma seção especial: o 
curso de didática de 1 ano e que quando cursado por bacharéis daria 
o título de licenciado. Este é o famoso 3 + 1. (CURY, 2008, p.09). 

 
O que se observa é a prevalência da dicotomia já existente entre o saber 

disciplinar e docente. O foco permanecia na formação disciplinar, enquanto a 

formação docente era definitivamente renegada ao plano secundário com um 

período de estudos correspondente a apenas um quarto do período total de curso. 

Sobre esta questão comenta Leda Scheibe. 

 
A formação pedagógica nas licenciaturas reflete o caráter secundário 
e apenas subsidiário atribuído à educação e ao ensino no âmbito da 
universidade. Em geral, esta formação coloca-se como mero 
apêndice das diferentes formas de bacharelados desempenhando, 
na prática, o papel de garantir os requisitos burocráticos para o 
exercício do magistério. (SCHEIBE, 2009, p. 32). 

 
Nota-se ainda que a formação disciplinar e docente acontecia em momentos 

estanques que não se relacionavam ou se interpenetravam. Apesar da 

institucionalização de uma “Faculdade de Educação” na Universidade do Brasil, as 

licenciaturas e o curso de Pedagogia não tinham uma existência real e autônoma, 

uma vez que funcionavam ainda como simples apêndices dos cursos de 

bacharelado. O esquema 3 + 1, não permitia ao profissional “licenciar-se” 

simplesmente; o título de bacharel era pré-requisito indispensável à formação do 

professor. 

 
Os alunos primeiro cursavam o que era denominado de "cursos 
ordinários" das "seções fundamentais" para que lhes fosse conferido 
o título de Bacharel; e ao bacharel que completasse o "curso de 
Didática" era concedido o diploma de Licenciado no grupo de 
disciplinas que formavam o seu curso de bacharelado. (SCHEIBE, 
2009, p. 31-32). 

 
Oficialmente o esquema 3 + 1 só começaria a ser de fato superado com as 

discussões da reforma universitária de 1968 e a conseqüente instituição da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 5.692 de 11 de agosto de 1971; 

o que não significa necessariamente dizer que estivesse chegando ao fim a 

dicotomização no processo de formação docente, afinal a reforma universitária de 68 

traria a baila outra questão que interferiria fundamentalmente na permanência do 
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problema – a organização através de departamentos como “menor fração da 

estrutura universitária para todos os efeitos de organização administrativa, didático-

científica e de distribuição de pessoal” composto por disciplinas afins (LEI 5540/68). 

Tal estrutura para Olga Teixeira Damis potencializou a fragmentação institucional a 

que ficou submetida à formação do professor. 

 
[...] na medida em que as disciplinas que compõem os conteúdos 
específicos e pedagógicos da docência foram distribuídas em vários 
departamentos, a questão da fragmentação na formação do 
professor ficou ainda mais intensificada. (DAMIS, 2003, p. 112). 

 
A organização a partir de departamentos seria superada na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN de 1996. Neste momento, como fruto do 

processo de redemocratização pelo qual o país vinha passando deste o final da 

década de 80, o novo entendimento de unidade organizativa passa a ser o colegiado 

como retrata o Art. 56 do Capítulo IV – Da Educação Superior – da LDBEN 9394/96. 

 
Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao 
princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos 
colegiados deliberativos de que participarão os segmentos da 
comunidade institucional, local e regional.  
Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta 
por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, 
inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias 
e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. (BRASIL. 
Congresso Nacional. LDBEN nº. 9394/96). 

 

É importante salientar que ainda hoje, depois de mais de uma década após a 

promulgação da LDBEN 9394/96, testemunhamos essa modificação com a 

implantação dos colegiados em termos administrativos, mas observamos ainda em 

muitas Instituições de Educação Superior – IES, a permanência da organização 

pedagógica através da divisão em departamentos. Apesar de concordamos com 

Olga Teixeira Damis e reconhecermos que tal divisão ratifica o processo de 

fragmentação na formação do professor, nos concentraremos aqui exclusivamente 

na questão dos chamados saberes (disciplinar e docente) que compõem o processo 

de formação do educador, por acreditarmos que a questão administrativa das IES é 

algo tão complexo que não poderia ser tratado de forma superficial, e não sendo 

este o foco do nosso artigo não aprofundaríamos de forma satisfatória tal enfoque.   
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Antes mesmo da promulgação da LDBEN de 1996, inicia-se, na década de 

1980, o movimento pela reformulação dos cursos de Licenciatura e Pedagogia cuja 

principal bandeira era a luta pela “docência como a base da identidade profissional 

de todos os profissionais da educação” (SILVA, 2003, p. 68). Entretanto, se por um 

lado o modelo 3 + 1 foi superado, deixando oficialmente de existir do ponto de vista 

institucional e normativo, a dicotomia entre os saberes disciplinar e docente, do 

ponto de vista atitudinal/comportamental, permanece cristalizada, e o que é pior – 

muito mais do que dicotomia, o que verificamos ainda hoje é a ênfase nos 

conhecimentos disciplinares na perspectiva de que para ser um “bom professor” a 

prerrogativa básica, e principal, é única e exclusivamente o domínio dos conteúdos. 

Corroborando com este entendimento, afirma Olga Teixeira Damis que: 
 
[...] a formação do professor chega ao final da década de 1990 sem 
conseguir alterar significativamente a visão de formação pedagógica 
implantada desde o ano de 1939. Parece até que a cultura de escola 
de segunda categoria, criada na implantação das faculdades de 
filosofia, no interior do ensino superior, permaneceu identificando a 
formação do professor no Brasil. (DAMIS, 2003, p. 112 -113). 

 
Somente em 2002, foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, que modifica 

radicalmente a estrutura e o funcionamento dos cursos de licenciatura em 

graduação plena, como podemos ler no parecer do Conselho Nacional de Educação, 

aprovado em 05 de maio de 2001.  

 
O processo de elaboração das propostas de diretrizes curriculares 
para a graduação, conduzido pela SESu, consolidou a direção da 
formação para três categorias de carreiras: Bacharelado Acadêmico; 
Bacharelado Profissionalizante e Licenciatura. Dessa forma, a 
Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, 
terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, 
constituindo-se em um projeto específico. Isso exige a definição de 
currículos próprios da Licenciatura que não se confundam com o 
Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou 
caracterizada como modelo ‘3+1’. (BRASIL. Ministério da Educação. 
PARECER CNE/CP Nº 009/2002, p.06). 

 
Apesar de oficialmente findada a polarização entre os saberes (disciplinar e 

docente), o que percebemos, ainda hoje, nos cursos de Licenciatura é um certo 

descaso com o processo de formação docente. O saber acerca da disciplina que se 

irá lecionar é o centro das preocupações nas estruturas curriculares; e as disciplinas 
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pedagógicas – Metodologia, Didática, Estágio, Pesquisa e Prática Pedagógica – 

acontecem geralmente de forma marginalizada no final do curso. 
 
Assim, por exemplo, o historiador (da educação) é primeiro 
historiador, depois da educação. Isso faz com que ele coloque o fato 
educativo como subordinado à ciência histórica. Dessa forma, opera 
uma inversão epistemológica, uma vez que a ciência (história) passa 
a anteceder o fato (a educação). O fato (o real, o mundo, o 
problema), no entanto, é anterior ao conhecimento à interpretação 
(ciência) sobre ele. (PIMENTA, 2000, p.39-40). 
 

Infelizmente, esta crença de que a base para se tornar um “bom profissional” 

é o domínio do conteúdo que se irá lecionar e que permeia ainda hoje a mentalidade 

de muitos docentes e discentes dos cursos de licenciatura é, de certo, um dos 

motivos do desinteresse com esta formação em educação. 

Compreender as inter-relações entre o saber específico do que se pretende 

ensinar e o didático-pedagógico de como se ensinar, continua sendo relevante ao 

processo de formação docente. A dialogicidade entre esses saberes mostra-se 

determinante para o avanço na compreensão da educação, que assim pode ser 

considerada, não apenas enquanto profissionalização do professor, mas também, 

enquanto possibilidade de concepção de um novo educador. 

As contribuições resultantes dos estudos envolvendo a superação desta 

dicotomização entre os saberes através de categorias de diálogo como a inter ou a 

transdisciplinaridade, ainda estão por serem exploradas, mas sua potencialidade 

pressupõe rever os próprios referenciais conceituais, currículo e métodos de ensino, 

aproximando-se cada vez mais de uma formação plena e renovada.  

                                                            
1 Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social (FVC). Especialista em Teoria e 
Metodologia da História (UEFS). Licenciado em História (UEFS). Coordenador Pedagógico do 
Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec/SEC-BA). Docente das Faculdades 
Dom Pedro II e Ruy Barbosa. Contato: marciodorea@gmail.com 

2 A província do Rio de Janeiro sai à frente instituindo em Niterói, já em 1835, a primeira escola 
normal do país. Seguida da Bahia (1836), Mato Grosso (1842) e São Paulo (1846). 

3 Merece destaque neste período, ainda que de forma isolada, a reforma da instrução pública do 
estado de São Paulo (1890), que se tornou referência para outros estados do país. A reforma buscou 
o enriquecimento dos conteúdos curriculares e a ênfase nos exercícios práticos de ensino, através da 
criação da Escola-Modelo anexa à Escola Normal. 

4 O Instituto de Educação paulista foi incorporado à Universidade de São Paulo, fundada em 1934 e o 
Instituto de Educação do Rio de Janeiro foi incorporado à Universidade do Distrito Federal, criada em 
1935. 
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