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Resumo:  

 

No atual cenário da educação, torna-se fundamental a preocupação de repensar o processo 

formativo nas licenciaturas a fim de contribuir com a renovação do ensino nas universidades e 

escolas, buscando a superação de paradigmas tradicionais que levam à fragmentação e 

simples reprodução do conhecimento. O campo das licenciaturas é terreno fértil para o estudo 

da formação de professores para o contexto atual e futuro da realidade da educação no Brasil. 

Este trabalho apresenta e discute parte dos resultados de uma tese de doutorado desenvolvida 

acerca da formação inicial de professores. O objetivo do texto é discutir os conceitos de 

conhecimentos, saberes e competências articulando as discrepâncias entre as perspectivas 

teóricas e a realidade formativa das licenciaturas. A definição pelo campo das licenciaturas foi 

fundamental para a compreensão dos espaços de formação de professores permitindo agregar 

interpretações importantes sobre os cursos de formação docente para a educação básica. 

Trata-se, portanto, de um estudo qualitativo de caráter bibliográfico-documental, 

desenvolvido no contexto dos Projeto Pedagógicos de Cursos de licenciaturas de uma 

universidade pública federal do interior do Rio Grande do Sul, Brasil. O marco teórico 

utilizado para análise destaca a conceituação de conhecimentos, saberes, competências na 

formação docente à luz da organização curricular de cursos de licenciatura. As análises 

apontam para a necessidade de revisão dos currículos associada aos fundamentos legais e 

teórico-práticos recentemente desenvolvidos acerca da temática da formação de professores e 

que envolvem os processos de ensinar e aprender. Os estudos teóricos e os documentos 

oficiais nos mostraram que os currículos dos cursos ainda estão arraigados à uma cultura de 

formação fragmentada e centrada na área específica do conhecimento, não contemplando de 

modo favorável a formação pedagógica dos professores. Assim sendo, uma sociedade em 

constante mudança, com tantas inovações tecnológicas, torna-se questionável o emprego de 

metodologias passivas que não desenvolvam a autonomia dos estudantes. Outro aspecto 

fundamental nesse processo é a problemática da perda de valores que possibilitam a própria 

vida em sociedade como o respeito e a solidariedade. Daí a necessidade de uma prática 

docente que recupere esses valores e, ao mesmo tempo, conscientize o indivíduo e o prepare 

para caminhar de forma autônoma. Para tanto, há a necessidade de ousadia por parte dos 

professores e um certo inconformismo diante da realidade para que de fato as mudanças 

ocorram. 
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Introdução 

O campo das licenciaturas é terreno fértil para o estudo da formação de professores 

para o contexto atual e futuro da realidade da educação no Brasil. No atual cenário da 
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educação, torna-se fundamental a preocupação de repensar o processo formativo nas 

licenciaturas a fim de contribuir com a renovação do ensino nas universidades e escolas, 

buscando a superação de paradigmas tradicionais que levam à fragmentação e simples 

reprodução do conhecimento.  

Este trabalho apresenta e discute parte dos resultados de uma tese de doutorado 

desenvolvida acerca da formação inicial de professores. O objetivo do texto é discutir os 

conceitos de conhecimentos, saberes e competências articulando as discrepâncias entre as 

perspectivas teóricas e a realidade formativa das licenciaturas. A definição pelo campo das 

licenciaturas foi fundamental para a compreensão dos espaços de formação de professores 

permitindo agregar interpretações importantes sobre os cursos de formação docente para a 

educação básica. 

 

1. Marco Teórico 

O marco teórico utilizado para análise destaca a conceituação de conhecimentos, 

saberes, competências na formação docente à luz da organização curricular de cursos de 

licenciatura. É importante destacar que, durante os levantamentos bibliográficos que 

realizamos, não encontramos registros de uma preocupação efetiva dos autores em realizarem 

uma distinção clara entre esses conceitos, sendo na maioria das vezes utilizados como 

sinônimos. 

Segundo a etimologia, a palavra conhecimento, do Latim cognocere, significa “vir a 

saber”. Nesse contexto, é possível considerar a contribuição do método científico para a 

compreensão sobre esse conceito, pois para esse método, a coleta de provas observáveis, 

mensuráveis está sujeita aos princípios do raciocínio, por isso a ciência e a natureza do 

conhecimento científico também se tornaram objeto de estudo da filosofia. 

 Para Gamboa (2009), o processo de conhecimento científico exige uma série de 

critérios de rigor em que precisam ser consideradas condições espaço-temporais concretas, 

envolvendo uma situação problematizadora, uma relação próxima entre o sujeito e o objeto, a 

explicitação dos processos e das formas da construção. De outro modo, para o mesmo autor, a 

acumulação de repostas sobre um determinado fenômeno, informações diferentes sobre algo, 

constitui o “mundo dos saberes”. Desse modo, compreendemos que o conhecimento científico 

define o conhecimento específico de determinada ciência ou área de conhecimento e, por 

consequência, caracteriza o saber acadêmico que dessa ciência decorre. 

Sobre os conhecimentos específicos no contexto educacional, Bolzan (2006) considera 

que são 

[...] conhecimentos sobre a matéria a ser ensinada pelo professor. Constitui-se por 

elementos conceituais e organizacionais dos conteúdos próprios da disciplina, 



 

envolvendo ideias, informações, definições, convenções e tópicos gerais, bem como 

sua estrutura organizacional. Implica no conhecimento das tendências e perspectivas 

de seu campo específico, incluindo as diferentes interpretações de um mesmo 

fenômeno e suas relações pelo professor (p. 357-358).  

 

Portanto, essa autora leva em consideração que tais conhecimentos dão conta da área 

específica de que cada disciplina trata, bem como as relações interpretativas realizadas pelo 

professor para a organização didática desses conhecimentos.  

 Beillerot (1998) afirma que o termo “saber” é de uso frequente e trivial na imprensa, 

nos livros e artigos especializados, entretanto isso não significa que a análise sobre esse 

conceito tenha avançado. Esse autor apresenta, assim, duas grandes concepções quando nos 

remetemos aos saberes.  

A primeira, mais antiga e ainda hoje a mais difundida, considera o saber como um 

conjunto de conhecimentos e possui como principal característica a evidência ordinária. Essa 

concepção evidencia uma perspectiva economista dos saberes que se intercambiam, que 

podem ser comprados como um produto, percebidos como informações que “dormem” nos 

livros e parcialmente nas memórias (BEILLEROT, 1998).  

A segunda concepção considera que o saber é um processo que se baseia nas relações 

entre saber e psiquismo. Essa relação entre saber e psiquismo pode ser abordada de duas 

maneiras principais – em primeiro lugar, se trata de compreender a aprendizagem dos saberes 

e, por último, compreender as relações complexas que os sujeitos mantêm com os saberes -. 

Beillerot (1998) considera, desse modo, que o saber está constituído pela massa de 

resultados (informações), o saber é o saber da capacidade de um indivíduo de dar conta e 

razão do que sabe. Por isso, aprender é aprender a livre disposição de espírito que é o saber, 

uma faculdade de eleger entre todas as coisas e as opiniões, de acordo com a razão.

 Tendo em vista as relações estabelecidas entre conhecimentos e saberes pelos diversos 

autores, agregamos as discussões de Morin (2008b) como uma possibilidade de articular a 

relação entre conhecimentos e saberes. Nesse sentido, é pertinente destacar que a ciência 

realizou grandes progressos de conhecimento, contudo, de acordo com Morin (2008b), o 

próprio progresso nos coloca o problema do inacessível ao conhecimento. Nesse âmbito, a 

razão, que parecia o meio mais seguro de conhecer, descobre em si uma sombra cega – a 

racionalização. Portanto, a busca da verdade, se caracteriza, assim, como uma investigação de 

uma possibilidade de verdade. Desse modo, Morin (2008a) tece o seguinte argumento sobre a 

fragmentação do conhecimento 

Os princípios do conhecimento desenvolvidos pela ciência até o final da primeira 

metade do nosso século. Era um princípio de separação homem-natureza. A ideia era 

a de que, para o conhecimento do homem, deveríamos rechaçar, eliminar tudo o que 

fosse natural, como se nós, o nosso corpo e organismo fossem artificiais, ou seja, a 

separação total. A separação do sujeito e do objeto, significando que nós temos o 

conhecimento objetivo porque eliminamos a subjetividade (MORIN, 2008a, p. 28). 



 

 

 É também importante destacar a diferenciação que Morin (2006) faz dos conceitos de 

razão, racionalidade e racionalização, pois, segundo ele, esses se constituem como 

ferramentas de natureza racional que vão nos permitir conhecer o universo complexo. A razão 

é definida por ele como uma vontade de ter uma visão coerente dos fenômenos, das coisas e 

do universo, possui um aspecto incontestavelmente lógico. A racionalidade é definida como o 

jogo, é o diálogo incessante entre a mente, que cria estruturas lógicas, que as aplica ao mundo 

e que dialoga com esse mundo real. A racionalidade não tem a pretensão de esgotar em um 

sistema lógico a totalidade do real, mas tem a vontade de dialogar com o que lhe resiste. A 

racionalização consiste em querer prender a realidade em um sistema coerente. E tudo o que, 

na realidade, contradiz esse sistema coerente é afastado, esquecido, posto de lado.  

Sobre esse aspecto, percebemos a necessidade de compreender o conhecimento de 

modo complexo, conforme o autor propõe. Segundo ele, precisamos complexificar o modo de 

conhecimento: “Necessitamos estudar um conhecimento complexo que admita o homem 

como um ser natural que chegou de uma evolução biológica natural” (MORIN, 2008a p.32). 

Morin (2006) preocupa-se ainda em colocar a relação entre informação e 

conhecimento como um problema-chave. Ele considera que esses dois conceitos são níveis de 

realidade completamente diferentes. Ele afirma que a sabedoria é reflexiva, o conhecimento é 

organizador e a informação se apresenta sob a forma de unidades (bits) e precisa ser 

secundarizada em relação à ideia da computação. Pois é a computação que trata e extrai 

informações do universo, nesse sentido, as informações não existem na natureza, 

transformamos os acontecimentos em signos.  

Portanto, a diferença entre informação e conhecimento se dá porque o conhecimento é 

organizador, ele supõe uma relação de abertura e de fechamento entre conhecedor e 

conhecido. O problema do conhecimento, segundo Morin (2006) é como o problema da 

organização, pois é ao mesmo tempo aberto e fechado. É o problema da “fronteira que isola a 

célula e que ao mesmo tempo a faz se comunicar com o exterior” (MORIN, 2006 p. 110). 

Nesse espectro, Morin (2006) considera que conhecer é produzir uma tradução das 

realidades do mundo exterior, pois somos produtores do objeto que conhecemos, cooperamos 

com o mundo exterior e é essa co-produção que nos dá a objetividade do objeto. 

Portanto, corroboramos com Morin (2008b) quando considera que todo conhecimento 

comporta necessariamente: “a) uma competência (aptidão para produzir conhecimentos); b) 

uma atividade cognitiva (cognição), realizando-se em função da competência; c) um saber 

(resultante dessas atividades)” (MORIN, 2008b p. 18). Desse modo, segundo o autor, é 

possível compreender que as competências e atividades cognitivas humanas necessitam de um 

aparelho cognitivo (cérebro – máquina bio/físico/química); o cérebro necessita da existência 



 

biológica de um indivíduo. Sendo esse indivíduo sujeito em uma sociedade tal, as aptidões 

humanas somente podem se desenvolver no seio de uma cultura que lhe transmitiu valores e 

costumes.  

Nessa esfera, consideramos importante evidenciar a necessidade de entender o 

conhecimento como um fenômeno multidimensional, pois envolve o sujeito tanto na sua 

individualidade como ser biológico, psicológico, como em sua coletividade em suas relações 

culturais e sociais. Nesse sentido,  

O conhecimento objetivo necessita do sujeito, da interação subjetiva e também de 

projeções das estruturas mentais de sujeito. O conhecimento não é um espelho, uma 

fotografia da realidade. O conhecimento é sempre tradução e reconstrução do mundo 

exterior e permite um ponto de vista crítico sobre o próprio conhecimento (MORIN, 

2008a p. 53).  

 

Por isso, é importante destacar que a relatividade e a incerteza do conhecimento não só 

limitam, elas também podem tornar-se estímulo, pois, de acordo com o autor, impõem 

também exigências cognitivas fecundas. 

 Sobre o conhecimento do conhecimento, Morin (2008b) enfatiza que nenhum sistema 

cognitivo consegue conhecer-se exaustivamente a partir dos seus próprios instrumentos de 

conhecimento. “Mas a aptidão do conhecimento para tratar-se como objeto e a aptidão do 

espírito para tomar a si mesmo em consideração permitem instaurar um sistema de 

metapontos de vista sobre o conhecimento” (p. 25). Far-se-ia assim, do conhecimento um 

objeto de conhecimento, mas não um objeto como os outros. Pois o conhecimento serve para 

conhecer os outros objetos e também a si mesmo. Nesse sentido, há ainda a necessidade de 

que, para conhecer o conhecimento, é necessário considerá-lo em suas relações bio-antropo-

sócio-culturais, pois ele não pode fechar-se em fronteiras estritas. 

 Nessa conjuntura, é importante ter em mente a relação necessária entre ciência e 

filosofia, para de fato compreender o conhecimento do conhecimento, assim “o conhecimento 

do conhecimento deve tornar-se com legitimidade cem por cento científico, objetivando ao 

máximo todos os fenômenos cognitivos. Mas, ao mesmo tempo, pode e deve permanecer cem 

por cento filosófico” (MORIN, 2008b p. 28).  

Portanto, com base nos estudos que realizamos, compreendemos que o conhecimento 

está atrelado ao uso da razão para conhecer determinado objeto ou realidade, é mais 

específico e se desenvolve no âmbito da ciência, na academia e transfere-se até o ambiente 

escolar.  

Os saberes, portanto, compreendem tanto conhecimentos inerentes às diferentes áreas 

específicas como os da própria condição humana e suas relações com a vida e com a 

sociedade. Ou seja, compreender o quê significa conhecer. Nesse contexto, o papel da 

educação é fundamental não só no âmbito da escola, mas de um repensar de toda a sociedade 



 

em termos de compreensão do homem, da sociedade, da natureza e das relações envolvidas 

nesse processo. 

Tendo ainda por foco os saberes e os conhecimentos, para Pacheco; Flores (1999), o 

professor, para ensinar, como qualquer profissional, dispõe de saberes ou conhecimentos 

organizados em várias dimensões e delimitados por critérios de profissionalidade e sua função 

está dimensionada em um contexto de interação social e sua atuação consubstancia-se em um 

contexto sociocultural, institucional e didático.  

 

2. Metodologia 

Trata-se, portanto, de um estudo qualitativo de caráter bibliográfico-documental 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994), desenvolvido no contexto dos Projeto Pedagógicos de Cursos 

(PPCs) de licenciaturas de uma universidade pública federal do interior do Rio Grande do Sul, 

Brasil. Os procedimentos de pesquisa envolveram a análise de três tópicos dos PPCs de todos 

os 21 cursos de Licenciatura da IES: Organização Curricular; Perfil do Formando; Ementas 

de disciplinas específicas. 

Para a seleção das ementas de disciplina a serem analisadas, buscamos nos currículos 

lattes dos sujeitos (que participaram da pesquisa em outra etapa) as disciplinas por eles 

ministradas na licenciatura mais recentemente. Após essa busca, verificamos quais faziam 

parte dos cursos de licenciatura e se faziam parte da estrutura curricular analisada 

anteriormente por nós. 

Para a análise, utilizamos os princípios da Interpretação Complexa (SCREMIN, 2014) 

que leva em conta os Operadores de Inteligibilidade da Complexidade (MORIN, 2006). Essa 

metodologia de análise envolve interpretação das partes e sua relação com o todo a que 

pertencem e tem afinidade direta com o contexto dos PPCs. 

 

3. Resultados 

 

3.1 A Organização Curricular dos Cursos de Licenciatura 

A análise da Organização Curricular dos cursos de licenciatura da IES estudada nos 

auxiliou na compreensão da especificidade do campo de pesquisa escolhido para esse 

trabalho. Foi possível identificar diversos modos de organização que representam, em muitos 

casos, características das áreas de conhecimento e da própria especificidade dos cursos. Os 

principais aspectos que se pode ressaltar é que não há uniformidade na organização curricular 

dos cursos, havendo inclusive alguns que possuem maneiras peculiares de expor a 

organização das disciplinas no currículo. Essa diversidade na organização curricular dos 



 

cursos é prevista nas Resoluções referentes à organização curricular das licenciaturas que 

destacam a flexibilidade necessária, de modo que cada instituição formadora construa projetos 

inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores nelas mencionados. 

Em linhas gerais, são encontrados os seguintes núcleos ou eixos como exemplo: 

conhecimentos gerais, conhecimentos específicos da área, práticas pedagógicas e estágio 

supervisionado.  

Foi possível verificar que, apesar dos esforços explícitos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, ainda predomina na estrutura curricular dos cursos uma lógica de disjunção entre 

teoria e prática. Esse aspecto é perceptível nos documentos oficiais, e principalmente 

vivenciado no contexto dos cursos especialmente por serem desenvolvidos por docentes que 

vêm de uma lógica formativa que fragmentava teoria e prática.  

Marcelo García (1999) cita os estudos3 realizados com 25 países da UNESCO em 

1966 nos quais os programas de formação de professores apontavam quatro elementos básicos 

nos cursos e seus percentuais equivalentes em espaço e tempo na formação docente. Sobre 

esses dados, tinha-se 30% de Educação Geral, 30% de Educação Especializada, 25% de 

Estudos Pedagógicos e 15% de Práticas. Nosso estudo sobre os PPCs corrobora com esses 

dados, ainda que quase cinquenta anos depois, evidenciando que as práticas e o componente 

de formação humana e de valores têm ficado em segundo plano e subentendido no próprio 

processo formativo. 

Portanto, há um predomínio das disciplinas que abordam conhecimentos específicos 

das áreas sobre a formação pedagógica. A disjunção entre teoria e prática se materializa 

apontando para a teoria concentrada nas disciplinas de cunho específico e a prática 

abrangendo tanto componentes práticos do curso como disciplinas de prática em contextos 

educativos e estágios.  

Adminte-se assim que os cursos de licenciatura deixam explícitas as repercussões dos 

conhecimento específicos das áreas no modo como organizam a formação dos futuros 

professores. A ênfase nas disciplinas de cunho específico acaba por relegar o conhecimento 

pedagógico e as práticas para o final do curso. 

Também é possível notar em alguns cursos o grande número de horas destinadas à 

Atividades Complementares de Graduação e à Disciplinas Complementares de Graduação que 

caracterizam a flexibilidade curricular, mas que, na maioria das vezes, se constituem como 

atividades direcionadas à formação no conhecimento específico da área.  

É fundamental destacar também que, a partir da análise realizada, fica evidente que há 

uma falta de compreensão por parte dos diversos cursos quanto ao conceito de prática. Essa 
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falta de clareza é observada, pois cada curso evidencia uma forma de contemplar as 400h de 

prática como componente curricular a serem desenvolvidas no decorrer do curso, conforme as 

Resoluções do CNE/CP n.2/2002 e n.2/2015. Esse aspecto é fundamental de ser esclarecido, 

pois reflete diretamente no tipo de formação que os acadêmicos têm acesso para atuarem na 

educação básica.  

A análise permite afirmar que ainda impera a disjunção entre teoria e prática nos 

cursos de formação. Para Martins e Romanowski (2010), a consolidação da separação entre 

teoria e prática nos cursos de licenciatura enfatiza a ideia de que 

São dois espaços de formação que se mantêm distanciados e distintos: o das 

instituições formadoras e o do exercício profissional, além da departamentalização 

sem que se possibilite a organicidade e identidade dos cursos de licenciatura 

articulados com as prioridades e finalidades da educação básica (MARTINS; 

ROMANOWSKI, 2010, p. 63). 

 

As práticas de ensino representam uma oportunidade privilegiada para aprender a 

ensinar, de modo a que se integrem diferentes dimensões e, durante essas práticas, os alunos 

aprendem a compreender a escola como um organismo em desenvolvimento.  

Destarte, Marcelo García (1999) propõe a necessidade de revisão nos currículos da 

formação inicial de professores, devendo essa associar os fundamentos legais e os 

fundamentos teórico-práticos recentemente desenvolvidos acerca da temática da formação de 

professores e que envolvem os processos de ensinar e aprender. Assim, Marcelo García 

(1999) considera que, juntamente com a revisão dos currículos de formação de professores, é 

necessário rever as relações que se estabelecem entre  universidade e as escolas, pois as 

escolas raramente compreendem as expectativas da instituição universitária em relação às 

práticas de ensino e, com isso, a inserção dos estudantes de licenciatura acaba não passando 

de mera formalidade para a escola. 

 

3.2 Perfil Desejado dos formandos de Licenciaturas 

Após realizarmos a análise da organização curricular dos cursos, consideramos 

importante examinar o item relativo ao Perfil Desejado dos Formandos, pois é nesse tópico 

que os cursos precisam explicitar as principais competências que os egressos necessitam 

apresentar ao finalizar sua formação inicial. Dessa forma, compreedemos que o perfil 

desejado dos formandos deveria ser uma consequência da organização curricular dos cursos, 

pois as disciplinas seriam os meios pelos quais o curso atuaria nos objetivos da formação.  

De acordo com Resolução interna da instituição pesquisada o perfil desejado do 

formando é um dos ítens a serem explicitados na estrutura do Projeto Político-Pedagógico e 

contemplar diferentes perfis profissionais, contemplando as competências e habilidades, 

consideradas para a formação científica, humanística e social. 



 

A fim de identificar aspectos comuns destacados pelos cursos em relação às 

competências necessárias para a formação profissional dos egressos, realizamos uma leitura 

criteriosa do tópico sobre o perfil desejado do formando de todos os cursos que viemos 

analisando em nosso trabalho. Após realizada a leitura, classificamos os saberes destacados 

como importantes na formação em basicamente três tipos caracterizadores de competências 

formativas para os futuros profissionais, que nomeamos como:  

a) As competências do conhecimento específico da área são aquelas que delimitam 

saberes e técnicas que os futuros profissionais precisam dominar quanto à sua área específica 

de formação. Dizem respeito aos conhecimentos científicos, em nível acadêmico, dentro da 

área de atuação determinada na especificidade dos cursos. 

b) As competências profissionais e éticas são aquelas relativas à formação profissional 

dos sujeitos, seja na docência ou em outros contextos de atuação. Também são expressas as 

competências relacionadas à responsabilidade social e ética de formação desses profissionais 

em um contexto mais amplo, seja em sua atuação, seja na formação de outros sujeitos. Essas 

competências abrangem o papel dos profissionais na sociedade, de modo que sua atuação 

profissional demonstre-se comprometida com a ética e os valores disseminados na vida em 

sociedade. 

c) As competências pedagógicas são aquelas relacionadas com a docência, ou seja, a 

formação para ser docente. Essas competências envolvem desde o domínio dos 

conhecimentos pedagógicos, até o conhecimento sobre crianças, adolescentes, jovens e 

adultos em situação de aprendizagem. Podem referir-se tanto à metodologias, quanto às 

teorias e políticas educacionais buscando instrumentalizar os profissionais quanto à sua 

atuação em qualquer contexto educativo. 

Os cursos expressam de modos distintos, entretanto todos apontam competências 

dentro das três dimensões identificadas. Os cursos propalam as competências em forma de 

obrigação, organizando sua escrita com expressões do tipo: “deve ser capaz”, “deve 

contribuir”, “que seja um profissional”, “que saiba lidar”, “que esteja apto”, “ser capaz”, 

“assumir”, “atuar”, “valorizar”, “dominar”. 

  Há uma tendência no perfil desejado dos formandos para uma formação mais 

generalista e completa possível, entretanto, tornou-se mais interessante ainda 

compreendermos como essa formação ocorre do ponto de vista da prática.  



 

 

3.3 Análise das Ementas de Disciplinas das Licenciaturas 

Foi selecionada uma disciplina ministrada por cada sujeito da pesquisa4 a fim de 

contribuir na compreensão tanto da manifestação das áreas de conhecimentos específicos nos 

cursos, quanto dos objetivos dessas disciplinas no que tange à formação de professores nessas 

áreas.  

Destacamos os objetivos de cada disciplina e retomamos as competências previstas no 

perfil desejado do formando de cada curso. Também retomamos nossa análise da organização 

curricular a fim de verificar qual eixo e/ou núcleo de formação do curso a disciplina 

compunha. É fato que as disciplinas escolhidas tratariam das especificidades do curso, pois 

esse era um dos critérios de seleção dos nossos sujeitos. Entretanto, uma das nossas intensões 

era verificar se nessas disciplinas haveria algum componente pedagógico em se tratando dos 

cursos de licenciatura, o que não ocorreu na maioria delas. 

Conforme foi possível verificar, as ementas das disciplinas analisadas destacam o 

conhecimento específico em termos de conteúdos, também não fazendo a distinção necessária 

para a formação docente. Os objetivos expressos evidenciam, em sua maioria, as 

competências profissionais e técnicas da área. Portanto, é possível afirmar que, quanto mais 

específica é a análise no âmbito dos cursos, mais específica é a formação evidenciada. 

 

  Considerações Finais 

A análise permitiu verificar os espaços do conhecimento específico e do conhecimento 

pedagógico na formação dos professores nos cursos de licenciatura. Foi importante analisar os 

principais documentos oficiais que regulamentam a organização curricular desses cursos para 

realizar os contrapontos teóricos e práticos de como, de fato, a articulação exigida ocorre. É 

possível afirmar que o espaço do conhecimento específico está garantido e é predominante em 

relação ao conhecimento pedagógico nos cursos analisados. 

Outro ponto importante que identificamos foi a dificuldade na compreensão do 

conceito de prática nos cursos de formação de professores, conceito que se confunde e acaba 

por omitir a prática pedagógica no decorrer do curso, relegando-a ao estágio supervisionado 

nos semestres finais. 

Também quanto ao aspecto do perfil desejado dos formandos, fica evidente que os 

cursos, atendendo à legislação, têm buscado formar competências em um profissional 

generalista, que domine os conhecimentos específicos da sua área, assim como 

                                                           
4 Em outra etapa da pesquisa foi realizada entrevista com sujeitos que atuavam nos cursos de licentura. 



 

conhecimentos referentes aos aspectos educacionais e ao contexto mais amplo de atuação 

profissional. Entretanto, quando partimos para analisar as ementas de disciplinas, o que se 

percebe é um foco explícito nas competências do conhecimento específico da área. 

É ainda importante destacar que não só a organização curricular, como a formação dos 

próprios docentes que atuam nos cursos de licenciatura trazem a tendência para uma formação 

centrada na área de conhecimento específico.  

A partir das análises que realizamos em elementos dos PPCs dos cursos de 

licenciatura, é preocupante a situação de que, nos documentos oficiais que regulamentam os 

cursos, há lacunas interpretativas e nossa preocupação está em realmente compreender como 

de fato essa formação tem se dado na prática. Talvez esses descompassos no decorrer de todo 

esse processo é o que venha contribuindo significativamente para a atual crise nas 

licenciaturas. 

As análises apontam para a necessidade de revisão dos currículos associada aos 

fundamentos legais e teórico-práticos recentemente desenvolvidos acerca da temática da 

formação de professores e que envolvem os processos de ensinar e aprender. Os estudos 

teóricos e os documentos oficiais nos mostraram que os currículos dos cursos ainda estão 

arraigados à uma cultura de formação fragmentada e centrada na área específica do 

conhecimento, não contemplando de modo favorável a formação pedagógica dos professores. 

Assim sendo, uma sociedade em constante mudança, com tantas inovações tecnológicas, 

torna-se questionável o emprego de metodologias passivas que não desenvolvam a autonomia 

dos estudantes. Outro aspecto fundamental nesse processo é a problemática da perda de 

valores que possibilitam a própria vida em sociedade como o respeito e a solidariedade. Daí a 

necessidade de uma prática docente que recupere esses valores e, ao mesmo tempo, 

conscientize o indivíduo e o prepare para caminhar de forma autônoma. Para tanto, há a 

necessidade de ousadia por parte dos professores e um certo inconformismo diante da 

realidade para que de fato as mudanças ocorram. 
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