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Resumo: Esse trabalho objetiva discutir as implicações da Resolução 
CNE/CP nº 1/2006  para a formação docente no Brasil. Focamos a 
mudança do lócus de formação, bem como suas implicações para a 
política educacional. Evidenciamos uma tendência à construção de um 
profissional polivalente, com um espectro de atuação amplo, embora com 
formação restrita do ponto de vista teórico. A pesquisa abrangeu a 
análise de documentos oficiais do Estado, de organizações de 
educadores, de organismos multilaterais e da Rede Kipus de Formação 
Docente. Desenvolvemos a hipótese de que a Resolução nº 1/2006 
expressa as diretrizes para um processo de reconversão docente que, 
por um lado, amplia o campo de atuação do Licenciado em Pedagogia, 
por outro, este alargamento da formação, desprovido de fundamentação 
teórica, conduz à indefinição de seu perfil profissional.  
Palavras-chave: Política educacional, formação docente, curso de 
pedagogia, reconversão, Rede Kipus.  
 
Abstract: This work aims to discuss the implications of the Resolution 
CNE/CP no. 1/2006 for teacher training in Brazil. It focus upon the 
changing the locus of  formation as well as its implications for educational 
policy. Some evidences indicate a tendency of a polyvalent professional 
training provided with a wider spectrum of performance, although with 
restricted theoretical formation. This research has included the analysis of 
official documents of State, teachers’ organizations, multilateral organisms 
and the Kipus Network of teacher training. We have developed the 
hypothesis that the Resolution no. 1/2006 indicates the guidelines for a 
teacher reconversion process which enlarge the field of undergraduate in 
Pedagogy in the labor market, but, on the other side, that enlargement in 
training without theoretical foundation blur their professional profile.  
Keywords: Educational policy, teacher training, course of pedagogy, 
reconversion, Kipus Network. 
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Introdução 

 

A pesquisa objetivou analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia – DCNP expresso na Resolução CNE/CP nº 1/2006 (BRASIL, 2006) evidenciando 

que a Resolução expressa políticas que pleiteiam a reconversão docente pelo alargamento 

tanto da formação quanto das tarefas do Licenciado em Pedagogia. O alargamento da 

formação e da ação docente sugere um processo de reconversão que faz suceder ao 

Pedagogo o Licenciado em Pedagogia, que atuará na docência em sentido amplo, na gestão e 

na pesquisa. Certamente não se pode elidir o fato de que o seu sentido articula-se 

organicamente à reforma do Estado no Brasil, à política neoliberal e às demandas do mundo do 

trabalho com componentes da reestruturação produtiva deflagrada pós-1980 que penetraram o 

campo educacional.  

Autores como Catani, Oliveira e Dourado (2001), Shiroma (2004) e Leher e Barreto 

(2003) ajudam a compreender como essas mudanças no Curso de Pedagogia estão ligadas à 

reestruturação do perfil docente pelas políticas educacionais em consonância com as 

mudanças na sociedade capitalista e as novas demandas do mercado de trabalho que exigem 

profissionais polivalentes e flexibilidade profissional bem como com diretrizes internacionais3. 

O projeto de “reinvenção” docente, segundo expressão de Mello e Rego (2002), tem sido 

discutido na América Latina e no Brasil por inúmeros autores (AGUERRÓNDO, 2002; 

MALANCHEN e VIEIRA, 2006, OLIVEIRA, 2003), mas nem sempre sob a perspectiva da 

reconversão. A Resolução CNE/CP nº 1/2006 (BRASIL, 2006) abre um terreno fértil para o 

debate acerca da reconversão docente, seja porque estabeleceu forte vínculo entre docência e 

gestão, seja porque a formação do pedagogo sofreu um alargamento que põe em causa os 

próprios conceitos de docência e de pedagogo.  

 

1. As DCNP e o alargamento da docência 
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O processo que levou à aprovação das DCNP expressou uma disputa entre projetos 

distintos e contrários para o Curso de Pedagogia4. As negociações então encaminhadas 

levaram a uma Resolução que instituiu uma Licenciatura em Pedagogia assentada sobre três 

eixos – docência, gestão e produção de conhecimento. Desse modo três são os principais 

problemas para a formação do pedagogo: o da docência, o da gestão e o da produção de 

conhecimento, ordem de importância com que são tratados na Resolução5.  

A Resolução expressa uma concepção de “docência instrumental”, pois o professor foi 

dado como executor de tarefas para as quais não terá formação consistente. Ademais, a 

docência supõe o gestor e o próprio professor poderá ser chamado “professor gestor”. Neste 

caso, o alargamento da formação corresponde a um alargamento das funções docentes no 

interior da escola e para fora dela. O conhecimento tornado restrito é o modo pelo qual foi 

inserido na formação como importante, aparecendo não como conhecimento propriamente, mas 

como “produção de resultados”, “aplicação”, “uso”, “solução”, entre outras formulações 

reducionistas. Ressalta-se aqui a problemática da formação docente articulada ao descarte do 

professor como função claramente definida, com campo de atuação preciso. Se a docência 

revelou-se hegemônica, contrariamente, o professor revelou-se subordinado. 

Estamos em presença de dois movimentos: no primeiro, de restrição, o curso constitui-

se como licenciatura, secundarizando-se a formação do gestor e subordinando-se a ele a 

formação do intelectual. Acentua-se, ademais, a pesquisa sobre a prática pedagógica, sobre a 

busca de soluções para os problemas postos por ela. O segundo, de alargamento, se expressa 

no conceito de docência que compreende toda e qualquer “ação educativa”, incluindo o 

“processo pedagógico metódico e intencional” (BRASIL, 2006). Isto terá rebatimentos no plano 

da atuação, alargado, exigindo conhecimentos de várias áreas e o domínio de inúmeras tarefas.  

Segundo Saviani (2007, p. 127), a Resolução CNE/CP nº 1/2006 apresenta um 

paradoxo, qual seja: 

[...] são, ao mesmo tempo, extremamente restritas e demasiadamente extensivas: muito restritas 
no essencial e assaz excessivas no acessório. São restritas no que se refere ao essencial, isto é, 
àquilo que configura a pedagogia como um campo teórico-prático dotado de um acúmulo de 
conhecimentos e experiências resultantes de século de história. Mas são extensivos no 

                                                 
4
 Sobre a posição desses grupos e sua interferência nas DCNP cf. Evangelista (2007), Triches (2006; 2007), Durli 

(2008) e Vieira (2007). 
5
 Há nas DCNP maior presença dos princípios da ANFOPE, contudo, não significa que tenha incorporado o sentido 

atribuído ao Curso de Pedagogia pela entidade, cf. Triches (2007) e Vieira (2007). 
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acessório, isto é, se dilatam em múltiplas e reiterativas referências à linguagem hoje em 
evidência. 

Apesar das imprecisões conceituais, o novo curso formará docentes para vários níveis 

de ensino – Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação Profissional e 

Curso Normal em Nível Médio –, diferentes modalidades – Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Especial –, inúmeras áreas – educação indígena, educação de quilombolas, 

educação no campo, entre outras, e ainda o gestor e o pesquisador. Portanto, há uma 

hegemonia da docência (EVANGELISTA, 2006, 2007; TRICHES, 2006, 2007).  

 

2 A reconversão docente e a Rede Kipus 

 

As discussões sobre “reconversão docente” têm-se estruturado, principalmente, em 

torno da idéia de que, dadas algumas condições objetivas os docentes deveriam aceitar 

mudanças em sua área de atuação original. Na Península Ibérica essa é uma exigência das 

políticas educacionais (MEDEIROS, s.d.). Em Portugal, a Lei de Bases do Sistema Educativo 

(PORTUGAL, 2005) reza, no Artigo 33º, inciso c), que o pessoal do magistério deve ter uma 

“Formação flexível que permita a reconversão e mobilidade dos educadores [...]”. No caso da 

Espanha e França a reconversão docente também já está colocada nas políticas de formação 

(ESTEVE, 2002; IUFM, s.d).  

Para Bolívar et alli (2005, p. 4) a reconversão docente resulta de uma crise da identidade 

profissional que atinge níveis pessoais e se relacionam com as reformas da última década. 

Afirmam os autores que […] el paso de las olas reformistas pueden dejar graves secuelas 

destructivas sobre las personas, dado que la reestructuración del sistema fuerza, normalmente, 

a una dolorosa reconversión identitaria. Para os autores, a reconversão docente se seguiria à 

da escola e, desse modo, supõe-se […] que los profesores [...] tienen que reconvertirse, 

recomponer su identidad de “magister” en “educador” (BOLÍVAR et alli, 2005, p. 25). 

Questões desta natureza estão presentes na América Latina e Caribe6. Aguerróndo 

(2002, p. 17) assinala que a reconversão é uma estratégia para “aproveitar o excesso de 

                                                 
6
 Segundo a Organização dos Estados Iberoamericanos, “[...] en los noventa detectamos el empeño puesto en que 

los docentes se ‘perfeccionen’, ‘reconviertan’, ‘actualicen’, según las distintas miradas que se hicieron del problema. 
No fue una cuestión menor para los espíritus reformistas normalizar las habilidades, ‘competencias’, de los docentes 
para una nueva escuela, es decir, que se apropiaran de nuevos saberes útiles para la escuela del siglo XXI.” (OEI, 
2003). 
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professores de uma disciplina” e “cobrir novas necessidades” que, bem organizadas e 

monitoradas, podem evitar as “fortes resistências” que surgem entre os professores. Desse 

modo, “a urgência das transformações maciças levou à etapa atual, que começa a aparecer de 

maneira promissora na abertura de âmbitos de aperfeiçoamento institucional, mas deve-se 

ressaltar que isso implica em transformações no campo da organização da instituição escolar e 

da administração do sistema” (p. 18-19).  

A autora vê a reconversão docente como fator de mudança na educação e como modo 

de se conseguir o que denomina de educação de qualidade e, mesmo, democrática. No caso 

da Argentina, Porto, citado por Lizenberg (2004, p. 5), assinala que 

[...] los contextos cada vez más complejos [...] necesitarán de un capacitación profesional muy 
actualizada y de una formación pedagógica continua que le brinde las herramientas para ejercer 
su función en las condiciones de la educación del futuro que contemplará la clase presencial que 
hoy tenemos y, también, las múltiples modalidades que ofrece la tecnología... (para 
desempeñarse en forma) polivalente, polifuncional y flexible. 

Segundo Cámpoli (2004), a reforma argentina da cuenta de una realidad que fue 

tomando cuerpo a medida que se fueron ejecutando algunos de los procesos impulsados en el 

marco de la transformación educativa, como las propuestas de articulación y reconversión 

docente. No Perú, a reconversão docente aparece na complementación pedagógica, los 

mismos que están destinados a profesionales titulados en otras áreas [...] (HERMOZA 2004). 

No Brasil, as DCNP não referem o termo “reconversão”, mas a amplitude da formação 

se coloca como tal. Defendemos a hipótese de que as estratégias de preparo do professor após 

1990 podem ser compreendidas como uma expressão da “reconversão” do magistério7. 

Em termos regionais, a UNESCO tem papel importante na definição de políticas 

educacionais, ressaltando-se a Rede Kipus de formação docente, difusora de diretrizes cujo 

objetivo é “ressignificar a educação” por meio da intervenção nas instituições de formação 

docente em nível superior associada às ideias de reconversão docente.  

Rodrigues e Achcar (1995) assinalam que as alterações estruturais do sistema produtivo 

geram demandas de qualificação profissional, criando “necessidades como a reconversão 

profissional”. Para os autores, 

                                                 
7
 Assinale-se que tanto na Resolução CNE/CP nº 1/2006 (BRASIL, 2006) quanto em muitos documentos nacionais e 

internacionais o termo “professor” vem dando lugar ao “docente”. Isso indicaria, segundo nossa hipótese, o abandono 
de um termo com maior precisão profissional em favor de um mais gelatinoso, flexível, capaz de adequar-se a um 
número mais ampliado de funções. Não é demais referir que o termo “aula” também vem desaparecendo da 
documentação referida.  
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o debate vem crescendo em intensidade sobretudo na discussão sobre o papel que a educação 
deve desempenhar nas suas relações com o trabalho, a partir das perspectivas que esses novos 
paradigmas descortinam. [...] caindo no contexto específico da reconversão profissional, 
fechando um círculo de um ciclo que não tem fim, como processo. (1995, p. 121) 

Entre as medidas indicadas encontram-se as que se referem à “Reconversão de um 

perfil educacional tradicional para um novo perfil” e à “Reconversão de um baixo nível 

educacional para um nível mínimo de educação” (RODRIGUES; ACHCAR, 1995, p. 129). Se 

nesse âmbito a educação profissional ganhou proeminência, na educação em geral seu “valor 

estratégico” é reconhecido.  

Com essa perspectiva foi criada a Rede Kipus, no Chile, em 2003. Articulando 

instituições de ensino superior de formação docente, pretende interferir na construção de um 

novo conceito de educação e de função docente. Embora se articule com alguns organismos 

estatais, seu foco é a instituição de nível superior, para atingir intelectuais que pesquisam e que 

formam o professor. Para De Rossi (2005), o fenômeno da reconversão docente diz respeito a 

um tipo de procedimento que, expressando “o conjunto de estratégias adotadas por distintas 

instâncias e centros de poder para racionalizar os sistemas educativos”, tem em vista adequar 

as políticas educacionais “às pressões econômicas das agências (inter)nacionais”. Gindin 

(2006, p. 98) indica a existência, nos anos de 1990, de “políticas produtivistas” que 

“impulsionam medidas de reconversão neoliberal do trabalho docente”. 

 

Conclusão 

 

Existe, ao que parece, consenso entre as agências internacionais, de que o professor é 

absolutamente necessário; de que se não for adequadamente preparado, torna-se um 

obstáculo; de que pode se constituir num perigo. Conclusão: se se quer produzir alterações 

substantivas na mentalidade da população o professor deve ser reconvertido, posto que é 

considerado elo importante entre os interesses dominantes e a população. Reconvertê-lo 

significa reformar os projetos de formação docente e as agências de formação. Em síntese, se 

pretende atingir as forças intelectuais e políticas determinantes da “alma do professor” e da 

formação do professor no Brasil – e do pedagogo – instando-o a uma reconversão de seus 

“espaços”, “funções” e “mente”. 

 Se for possível avançar a hipótese de que a reforma do Curso de Pedagogia é uma 

evidência de reconversão docente no Brasil, deve-se assinalar que este trabalho não está 
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encerrado e em seu desenvolvimento muitas searas foram abertas. Do nosso ponto de vista, há 

que se recolher mais elementos que possibilitem o aprofundamento dessa discussão para que 

possamos contribuir não apenas para delinear o projeto docente em andamento na região, 

como para refletir como a ele nos oporemos.  
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