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A Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, por sua Congregação, 

tomando como referência os 50 anos da sua existência dedicados à qualidade da 

formação no campo educacional, sente-se compromissada em explicitar e publicizar, 

através desta Nota, críticas às atuais Diretrizes Curriculares para a formação de 

professores(as), assim como estruturar argumentos em defesa do Curso de Pedagogia, 

diante das ameaças que se realizam no que concerne à qualidade dos seus princípios e 

proposições formacionais.  

No que se refere às atuais Diretrizes Curriculares para formação de professores(as), 

percebe-se um evidente retrocesso, pelo seu anacronismo tecnicista e pela má qualidade 

do documento que apresenta e explicita essa política. Acrescente-se a centralidade do 

projeto de sociedade que, explícita ou implicitamente, demonstram querer estruturar 

através de um modelo de educação pautado em iniquidades socioeducacionais pela 

pretensa eliminação da diferença. Educação emancipacionista e justiça social pela 

educação não são os ideários orientadores dessa Diretriz Curricular. 

As Diretrizes em pauta (Resolução 02/2019 CNE), ao revogarem a Resolução anterior 

(02/2015 CNE) e seus progressistas avanços curriculares e formacionais, apresentam-se 

como um documento anacrônico de política pública em educação. Cometem, pois, erros 

grosseiros sobre os campos do currículo e da formação, chegando ao absurdo de não 

citar, nos seus argumentos e nas suas referências, qualquer estudioso(a) ou 

pesquisador(a) desses densos e longevos campos de estudos, pesquisas e ações 

educacionais. Deixam, portanto, lacunas compreensivas primárias no que concerne aos 

conceitos que adotam, haja vista, por exemplo, a concepção de “competência”, assim 

como não apresentam, de forma responsável e aprofundada, justificativas à comunidade 

educacional do porquê aderem às orientações da Base Nacional Comum Curricular, a 

qual, em várias das suas argumentações, comete esses mesmos erros primários. 

Acrescente-se que, nessas Diretrizes, encontram-se formulações rasas atinentes à 

concepção de currículo, de aprendizagem, de formação e de política de currículo e 

formação. Nesse mesmo viés, não encontramos nenhuma referência ao trabalho, à 

profissionalidade e à formação docente, como se essas pautas devessem estar fora das 

políticas para formação de professores(as). Nesses casos, tecnicismo pedagógico e 

abstracionismo teórico permeiam essas Diretrizes, agravados pelas dicotomias, 

antinomias e hierarquizações presentes no texto, diante de um contexto educacional 

contemporâneo que vem fazendo esforços significativos para superar essas dificuldades, 

por prejudicarem uma compreensão problematizadora, democraticamente propositiva e 

relacional do mundo em que vivemos. Nesses termos, recusam-se a trabalhar com 

pautas vinculadas à diversidade, à heterogeneidade, à diferença e ao bem comum 

socialmente referenciado e referendado. 



Voltando a reduzir as questões e as pautas do desenvolvimentismo e da aprendizagem 

ao psicologismo, como resultado do ensino, repetem o jargão das atuais administrações 

do MEC e os fundamentos pedagógicos da BNCC, nos quais o comum é resultante de 

planejamentos pautados em linearidades e essencialismos, em favor da educação como 

“direito ao desenvolvimento e à aprendizagem”, como se esse direito não fosse 

atravessado por lutas socioculturais, questões de diversidade, diferença e de 

reconhecimento.  

No que concerne às questões da gestão educacional, seus dispositivos e o exercício do 

trabalho pedagógico, omitem os debates vinculados ao mundo do trabalho e as 

condições qualificadas para tal, preferindo aproximar-se do gerenciamento técnico-

administrativo para a produtividade. Nesse caso, percebe-se um claro alinhamento com 

perspectivas de avaliação de viés hierarquizante e regulatório. Dessa perspectiva, não 

pleiteiam a educação pela aprendizagem plural, generativa e propositiva.  

Condizente com essa perspectiva tecnicista e conservadora, o CNE vem construindo 

outra concepção para o Curso de Pedagogia, com evidente tendência à sua 

fragmentação, distanciando-se, por conseguinte, da condição da sua realçada pertinência 

e relevância, ou seja, a docência como prioridade formacional. Pelo que se vem 

observando através dos debates organizados por entidades vinculadas à Educação 

Brasileira, como a ANFOPE, a ANPED, ANDIPE, ANPAE, ABdC, entre outras, o 

Curso de Pedagogia poderá ser reduzido ao ensino como prática solipsista e adaptada às 

expectativas de mercado. 

Diante desse cenário e a partir dessas considerações, a Congregação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal da Bahia propõe:  

1. Que a Resolução CNE 02/2015 (já revogada) continue sendo a fonte de inspiração para 
as orientações vinculadas às licenciaturas, incluindo o Curso de Pedagogia, a partir de 
críticas propositivas no que concerne à Resolução do CNE 02/2019. Que experiências 
pedagógicas progressistas e exitosas envidadas pelas licenciaturas possam também 
compor suas diversas proposições curriculares e formacionais. 

2. Que possamos, assim, reexistir e desjogar o jogo político que nos impõe os modelos de 
política pública educacional retrógrados e iníquos. 

3. A partir desses posicionamentos e pautados nos princípios da responsabilidade e da 
autonomia universitárias, que encaminhamentos abertos possam ser compostos e 
exercitados, a exemplo de críticas propositivas sobre:  

3.1 Os princípios de políticas de currículo para formação de professores(as); os conceitos 
formulados e propostos, bem como as temáticas opcionadas; o trabalho e a 
profissionalidade docente; a concepção de estágio; a concepção de formação inicial e 
em atuação (continuada, permanente, em serviço); a organização e gestão 
institucional da educação; o engajamento em relação aos movimentos sociais e às 
demandas dos coletivos no que se refere às múltiplas justiças; a avaliação da 
aprendizagem e a avaliação institucional; a relação entre tecnologias da informação e 
da comunicação, cibercultura e educação; a relação entre arte, literatura, educação e 
formação; a relação entre capital, trabalho e educação; a relação entre diversidade, 
diferença e educação; o campo pedagógico, as ciências da educação e saberes outros; 
as questões vinculadas aos quantitativos de carga horária;  as modalidades e 
programas formacionais;  a relação ensino, pesquisa, extensão e formação; os direitos 
humanos e sua relação com a educação e a formação; a concepção de aprendizagem e 
formação; a perspectiva de didática como campo de saberes sobre a relação ensino-
aprendizagem; a vinculação entre ética, cuidado, bem-estar e saúde em educação.  
 



Que estejamos sempre mobilizados(as) em favor da dignidade do ato educativo, bem como da 
universidade pública, popular, laica e, socialmente, referenciada! 
  
 
Salvador, 01 de maio de 2021. 

 


