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Resumo 
Neste texto discute-se a produção discursiva do conhecimento do/a professor/a nas políticas 
curriculares para a formação docente, tendo como referencial a Teoria do Discurso de Ernesto 
Laclau e Chantal Mouffe. Os sentidos de conhecimento se constituem no contexto de luta pelo 
controle da atividade docente e de antagonismo à racionalidade técnica significada como o que 
bloqueia o saber produzido pelo professor. O conhecimento do/a professor/a é construído na 
reflexão crítica sobre a prática pedagógica e na interação deste com o conhecimento teórico 
difundido nos espaços de formação docente. Destaca-se, ainda, neste artigo, as relações entre o 
conhecimento do/a professor/a, a qualidade da educação e a responsabilização docente pelos 
resultados das avaliações externas da aprendizagem dos/as estudantes. 

Palavras-chave: conhecimento do/a professor/a; políticas de formação docente; qualidade da 
educação. 

 

 

Abstract 
This paper discusses the discursive production of teacher’s knowledge in the curricular policies for 
teacher education, based on the Discourse Theory proposed by Ernesto Laclau and Chantal 
Mouffe. The senses of knowledge are constituted in the context of struggle for the control of the 
teaching activity and of antagonism to the technical rationality signified as what blocks the 
knowledge produced by the teacher. The teacher's knowledge is built through the critical reflection 
on the pedagogical practice and on the teacher's interaction with the theoretical knowledge spread 
in the spaces of teacher training. In this article, we highlight the relationship between teacher's 
knowledge, quality of education and teacher's accountability for the results of external appraisals 
of student learning. 

Keywords: teacher’s knowledge; teacher education policies; quality of education. 
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Introdução 
 

Neste texto iremos analisar, no contexto das políticas curriculares para a formação 
docente no Brasil, a produção discursiva em torno do significante conhecimento do/a 
professor/a. Ressaltamos que compartilhamos aqui uma interpretação possível, entre tantas 
outras, sobre os processos que envolvem as sedimentações contingentes dos sentidos do 
conhecimento nessas políticas, de acordo com o que tem analisado Laclau (2013). 

O significante conhecimento tem muita centralidade nas diversas políticas curriculares 
para a formação de professores/as, que, no momento em que vivemos, têm se proliferado. 

Nos discursos da profissionalização docente se fazem também presentes as relações 
entre o conhecimento do/a professor/a, a qualidade da educação e a responsabilização 
docente pelos resultados da avaliação da aprendizagem dos/das estudantes. 

Ao analisar as políticas de formação docente, André (2009, 2010) ressalta a 
importância do investimento no conhecimento do/a professor/a como subsídio para se 
pensar estratégias de formação e de melhoria da atuação docente na busca de uma educação 
de qualidade para todos, que é um objetivo por demais procurado. Entretanto, com relação 
a essa afirmação revela sua preocupação quanto ao reforço da ideia de responsabilização 
do/a professor/a pelo sucesso ou fracasso da educação, que também tem sido sobejamente 
veiculado nos vários canais de informação. A autora sinaliza, então, para a existência de 
outros fatores responsáveis por esse fracasso, como a atuação dos gestores escolares, as 
formas de organização do trabalho na escola, o clima institucional, os recursos disponíveis, 
a participação dos pais, as políticas educativas. E fazemos ênfase também na questão dos 
investimentos na educação e nas formas de padronização e homogeneização daquilo que 
vão se constituindo como os conhecimentos escolares, atualmente muito marcados pela 
produção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 
 

Pensando a Produção das Políticas Curriculares de Formação de 
Professores/as 

 
As políticas curriculares de formação de professores/as têm uma constituição muito 

antiga relacionada à busca pela escolarização de massas, que teve por base aquilo que se 
denominou como a educação elementar, básica ou fundamental. Foi o que vimos acontecer 
nos primórdios do século XX nos diferentes países da Europa e também em outros espaços 
do mundo ocidental, num esforço de instituição dos sistemas nacionais de educação.  

Observamos, então, acontecer a circulação de significantes privilegiados, no dizer de 
Laclau (2013), relacionados com a constituição do cidadão e a formação do trabalhador, 
que estavam articulados com as demandas populares em torno dos processos de 
escolarização de massa e com os requerimentos do novo perfil das sociedades organizadas 
como Estados-Nação. Portanto, a escola ou, melhor dizendo, os sistemas nacionais de 
educação foram entendidos como importantes instituições sociais a colaborar na formação 
de um trabalhador afinado com as novas necessidades das sociedades capitalistas.  
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Essas novidades levaram à criação de institutos responsáveis pela formação de 
professores/as que estivessem aptos para atender os requisitos dessa nova organização 
social. Nesse contexto, Nóvoa (1995) sinaliza para o fato de que, desde a criação das 
primeiras escolas normais, a formação de professores/as é significada como lugar de 
produção da profissão e de emergência da cultura profissional, sendo, por isso, um espaço 
em que as políticas estatais buscam, através das propostas e programas para a formação 
inicial e continuada de professores/as, controlar e atender os objetivos do sistema. 

Nossa análise aponta que a significação do conhecimento nas políticas de formação de 
professores/as se relaciona à demanda pela produção de conhecimentos profissionais em 
oposição à legitimação de saberes produzidos no exterior da profissão em uma perspectiva 
da racionalidade técnica. Este espaço de formação é, pois, significado como possibilitando 
a produção de conhecimentos profissionais, que se relacionam com outros significantes 
como a busca pelo trabalho colaborativo, pela partilha, pelas trocas de experiências entre 
os/as professores/as, pela articulação entre a teoria e a prática. 

Este é um movimento que vem acontecendo, portanto, desde o início do século XX e 
nos deparamos atualmente com muitas mudanças que Nóvoa (1995) distingue como 
relacionadas à produção da pessoa do/a professor/a e da escola.  

Há que se ter em conta, no entanto, que no desenvolvimento pessoal do/a professor/a se 
destaca o saber produzido na experiência docente através da reflexão crítica sobre a prática, 
da troca de experiências e da partilha de saberes. São essas as múltiplas formas de 
constituição do conhecimento do/a professor/a a respeito de sua atividade profissional. 

No desenvolvimento organizacional, a escola se constituiu, pois, em um espaço de 
trabalho e de formação coletiva, através do investimento em projetos colaborativos de 
trocas de experiências entre as escolas e as instituições formadoras. Assim, nas diversas 
dimensões de formação de professores/as, a dimensão coletiva se destaca como 
possibilidade de “emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é 
autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores”. (Nóvoa, 1995, p. 27)  

A demanda pela dimensão coletiva das práticas de formação se constitui contra o 
individualismo fomentado pelos mecanismos de racionalização do ensino introduzidos pela 
lógica do mercado e que estão presente em vários discursos ligados à formação docente. 
Neste processo, o/a professor/a assume uma série de tarefas relacionadas ao controle 
administrativo do ensino, que intensificam o trabalho docente, reduzindo o espaço para a 
reflexão crítica e a troca de experiências. (Contreras, 2002) 

Por outro lado, a formação de professores/as é significada no discurso como espaço 
que contribui para a reflexão crítica do/a professor/a, deslizando sobre este significante, 
sentidos diferenciados. Os sentidos da formação de professores/as se constituem em 
oposição à racionalidade técnica, como afirmamos acima, que é identificada na cadeia 
discursiva como um conhecimento técnico que orienta a ação docente para a obtenção de 
resultados; que subordina o trabalho docente ao conhecimento produzido no exterior da 
profissão; que separa concepção e implementação do currículo da prática docente; que 
sublinha a dimensão técnica da docência, bloqueando, dessa forma, a reflexão crítica do/a 
professor/a. 
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Assim, interpretamos que a significação do conhecimento do/a professor/a tem se 
constituído em um contexto de lutas pelo controle da atividade docente, antagonizando-se 
com os mecanismos de regulação da prática educacional identificados na emergência do 
gerencialismo docente em um Estado gerencialista. Tais processos estão conectados com 
aquilo que se tem instituído como a lógica do mercado presente nas políticas educacionais 
neoliberais. 

Segundo Ball (2004, 2005), no gerencialismo, o Estado assume uma função 
reguladora, adotando mecanismos de descentralização, monitoramento e produção de 
informações, com o estabelecimento de metas para as escolas e sistemas de recompensa. 
Tais mecanismos desenvolvem a cultura da performatividade, uma tecnologia de poder que 
controla o processo educacional à distância ao dar visibilidade aos resultados.  

Observa-se, então, que o gerencialismo e a cultura da performatividade produzem 
mudanças na identidade docente e na prática pedagógica, criando obstáculos à reflexão e à 
crítica sobre a ação docente. A prática pedagógica, por sua vez, é organizada com base na 
lógica da produção de mercadorias ou na produção dos resultados estimados, sendo 
orientada, dessa forma, para a performance e não necessariamente para as necessidades 
pedagógicas. (Ball, 2004; 2005) 

Vale também distinguir os modelos curriculares de formação de professores/as por 
competências que, segundo Dias e Lopes (2003), se vinculam à tradição curricular 
instrumental, relacionando a eficiência da educação ao controle do trabalho docente. Neste 
sentido, a formação por competências enfoca a dimensão prática do currículo, voltando-se 
para o exercício da profissão e para a avaliação da capacidade do/a professor/a em 
mobilizar e buscar os conhecimentos necessários à sua atividade profissional, levando ao 
controle do exercício profissional e da sua formação. A formação de professores/as se 
constitui, assim, no espaço de construção de um “perfil profissional projetado” pelas 
políticas. 

Em um contexto de antagonismo ao gerencialismo docente e à significação da prática 
docente como espaço da homogeneidade, que possibilita a aplicação de prescrições e o 
controle por mecanismos de regulação, se constitui a significação da prática docente nos 
discursos da profissionalização como espaço da heterogeneidade, caracterizada por dilemas 
e incertezas. Interpretamos que a significação da prática docente como marcada pela 
heterogeneidade vai possibilitar a constituição da reflexão crítica como aquilo que vai 
subsidiar as escolhas do/a professor/a para a conformação de novas práticas. Entendemos, 
portanto, que se esteja propondo que a reflexão crítica sobre a prática assume uma 
dimensão formadora do/a professor/a, na medida em que é significada como o que 
possibilita a compreensão dos problemas pedagógicos, das condições sociais da experiência 
e a elaboração adequada de respostas. Ao se produzir respostas em relação às questões da 
docência, se produz também um conhecimento, que, segundo Zeichner (1993), é ignorado 
pela racionalidade técnica na formação dos/as professores/as. Dessa forma, o autor aponta 
para a necessidade de se encontrar um maior equilíbrio entre o saber acadêmico e o saber 
dos/as professores/as. 
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Acompanhando essa discussão, Contreras (2002) distingue um modelo de formação de 
professores/as marcado pelo cientificismo em que a prática profissional envolve o domínio 
do conhecimento especializado aplicado à solução dos problemas da prática. Sendo assim, é 
requerida uma formação pautada na razão instrumental, onde o conhecimento deve servir 
de base para a ação docente na obtenção de resultados. A prática é subordinada a um 
conhecimento produzido no exterior da profissão, separando concepção e implementação 
do trabalho docente e sublinhando a dimensão técnica da profissão.  Interpretamos que 
neste contexto discursivo se constitui o reducionismo da prática à aplicação de um 
conhecimento técnico que se propõe antecipar e controlar os problemas educacionais.  

No entanto, a prática, significada como singularidade, heterogeneidade, espaço de 
dilemas e incertezas, requer uma formação em diálogo com os aportes teóricos que 
possibilitem a compreensão do contexto em que se desenvolve a vida escolar e a tomada de 
decisão do/a professor/a. Uma formação que amplia as margens de criação docente, 
promovendo a reflexão crítica sobre a prática na produção do conhecimento do/a 
professor/a. 

 
 

O Conhecimento como Entendido nas Políticas Curriculares de Formação 
Docente 

 
Como já afirmamos acima, o conhecimento do/a professor/a se apresenta com 

múltiplos sentidos, o que impossibilita a fixação de um sentido último, conforme distinguiu 
Laclau (2013). No entanto, este se constitui em um significante privilegiado nas propostas 
das políticas curriculares de formação docente por estar relacionado a descritores da 
profissionalidade docente, como por exemplo aquele elencado por Roldão (2007): a posse, 
a produção e a partilha de um saber específico que legitime o exercício da função, 
considerado condição para que a docência assuma o estatuto de profissão.  

Contudo, a autora sinaliza para a dificuldade na definição do conhecimento 
profissional gerada pela complexidade da função de ensinar. Dentre os fatores a que atribui 
tal dificuldade, ressalta a existência de “uma inevitável praticidade” própria de uma 
profissão onde a prática é anterior à produção do conhecimento sistematizado. Assim, a 
reflexão sobre a prática se constitui como condição para “converter um campo de prática 
profissional num campo de conhecimento”, possibilitando, assim, o alcance da demanda 
pela constituição de um saber específico da docência. (Roldão, 2013, p. 97) 

Neste contexto discursivo de demanda por um saber específico e próprio da profissão 
docente, o conhecimento do/a professor/a tem frequentemente emergido - segundo o que 
afirmamos acima - como resposta aos sentidos de conhecimento identificados no discurso 
da racionalidade técnica e da lógica do mercado, cujas políticas prescritivas ressaltam a 
dimensão técnica da docência. Na perspectiva da racionalidade técnica, o processo de 
racionalização do trabalho docente é produto da introdução de processos de “gestão 
científica” que reduz o conhecimento profissional à execução de procedimentos detalhados, 
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planejados previamente, que homogeneízam as práticas docentes e controlam o trabalho 
dos/as professores/as. (Contreras, 2002) 

Em relação ao conhecimento - significante privilegiado nos discursos da 
profissionalização docente - deslizam diferentes sentidos que, quando ligados à 
racionalidade técnica, encaminham a redução do perfil docente a uma dimensão que é 
identificada no discurso como o que bloqueia a reflexão crítica e a autonomia significadas 
como intencionalidade, intervenção e decisão do/a professor/a. Com isso se está reduzindo 
a possibilidade de produção do conhecimento profissional pela redução da atividade 
docente à execução de tarefas elaboradas por especialistas, separando concepção e 
implementação, submetendo o trabalho do/a professor/a à padronização e ao controle 
externo. Em síntese, trata-se de uma racionalidade que bloqueia também a dimensão 
reflexiva e deliberativa em relação ao trabalho pedagógico. 

Por outro lado, contrapondo-se aos significantes do conhecimento do/a professor/a 
atribuídos à racionalidade técnica, o conhecimento é significado como base para a reflexão 
crítica do/a professor/a, para a produção de mudanças e de melhoria na prática pedagógica 
e para promover a inclusão ao possibilitar o atendimento das necessidades, interesses e 
diferenças culturais dos/as alunos/as. Dessa forma, podemos afirmar que tais sentidos do 
conhecimento sedimentados no discurso estão relacionados com a demanda pelo 
reconhecimento social do/a professor/a, pela constituição de um estatuto da profissão cujo 
alcance envolva a produção de conhecimentos profissionais, de um saber específico que 
seja produzido e partilhado no interior da profissão e que legitime o exercício da função 
docente.  

Ainda ligado à demanda pela valorização da função docente, o conhecimento é 
também significado como fator de qualificação do/a professor/a contra a desqualificação 
produzida pelos discursos da missão e da vocação docente, identificados como jogos de 
linguagem que responsabilizam os/as professores/as pela eficácia das práticas pedagógicas. 
O conhecimento assume, ainda, sentidos de emancipação; base para a problematização da 
prática docente; ação consciente e qualificada do/a professor/a; possibilidade de apreensão 
da prática através da reflexão e de sua reelaboração através da crítica. 

Ou seja, nessa flutuação de sentidos do conhecimento, identificamos significados 
relacionados às perspectivas críticas e o hibridismo destas com perspectivas progressivistas. 
Podemos afirmar, então, que o conhecimento do/a professor/a articula duas dimensões: uma 
crítica – relacionada à dimensão de poder atribuída ao conhecimento e à possibilidade do 
conhecimento científico dar ao/à professor/a as condições para problematizar a prática, se 
apropriando de instrumentos que lhe permita uma ação consciente e qualificada - e uma 
pragmática - relacionada à expectativa de que o conhecimento possa contribuir para a 
reflexão e mudanças nos padrões da prática docente -. 

Assim, antagonizando com a perspectiva da racionalização do ensino, significado 
como o que provoca a perda de autonomia do/a professor/a, se constitui o discurso da 
reflexão crítica para a produção dos saberes docentes requeridos pela profissionalização 
do/a professor/a. Esta demanda pela reflexão crítica sublinha o papel do conhecimento 
profissional e a autonomia do/a professor/a para responder aos dilemas postos por uma 
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prática caracterizada pela heterogeneidade e para a tomada de decisão sobre o processo 
educacional, desde a sua concepção até a sua implementação. 

Destacamos o hibridismo de duas racionalidades na significação da reflexão crítica 
como via para a produção do conhecimento pelo/a professor/a: a racionalidade prática e a 
racionalidade crítica. A racionalidade prática se constitui como alternativa à incapacidade 
da racionalidade técnica de produzir respostas àquilo que escapa à previsão e ao controle: 
os dilemas e conflitos da prática. Contreras (2002) identifica na concepção de prática 
reflexiva em Schön essa racionalidade. Ou seja, o destaque na dimensão da prática na 
produção do conhecimento do/a professor/a se constitui em oposição aos princípios do 
eficientismo social e da racionalidade tyleriana no currículo e à ideia do especialista 
técnico. A racionalidade prática vai sublinhar a singularidade das experiências da prática 
profissional e a impossibilidade de redução dessa prática a quaisquer formas de controle 
externo, seja por projetos curriculares ou por propostas pedagógicas feitas por especialistas. 

Schön (apud Contreras, 2002), ao observar o desenvolvimento da prática de diferentes 
profissionais, sinaliza para um “conhecimento tácito”, sobre o qual se desenvolve a 
experiência. Um conhecimento que não preexiste à prática e do qual muitas vezes o 
profissional não tem consciência. Este conhecimento na ação se constitui, então, na prática, 
compondo o repertório profissional em que se baseiam as decisões e caracterizando, assim, 
a especialidade profissional. Quando este repertório é insuficiente para responder às 
situações diferenciadas que surgem na prática profissional, outro processo se desenvolve: a 
reflexão-na-ação. Schön, segundo Contreras (2002), vai sinalizar, então, que o processo de 
reflexão-na-ação transforma o/a professor/a em um pesquisador do contexto da prática. Na 
busca por respostas às situações imprevisíveis do ensino, além da produção de novos 
saberes e técnicas, o/a professor/a delibera sobre os meios e os fins da atividade educativa. 
Dessa forma, a prática reflexiva se contrapõe à definição a priori de metas e procedimentos 
que pretendem controlar a atividade docente. 

Segundo Alarcão (1996), o trabalho de Schön produz uma crítica aos modelos de 
formação profissional baseados no racionalismo técnico, que privilegiam a ciência aplicada 
e a técnica na resolução dos problemas da prática profissional. No entanto, sua produção 
teórica é criticada porque a concepção de reflexão é entendida como algo que não 
contempla a análise do caráter ético-político da prática pedagógica e das condições 
institucionais e sociais em que esta se desenvolve.  

É neste mesmo sentido que Contreras (2002) sinaliza que, embora Schön reconheça a 
influência das condições institucionais na prática profissional, sua teoria não aborda a 
reflexão dos/as professores/as sobre os pressupostos, concepções e valores que limitam a 
análise docente nos processos de reflexão que realizam. 

Nos discursos constituídos em torno da demanda pela profissionalização docente, a 
reflexão crítica sobre a prática é significada como instrumento de mudança em oposição às 
mudanças prescritas nos projetos e propostas que chegam à escola, de cuja definição o/a 
professor/a não participa e contra as prescrições que restringem o papel do/a professor/a à 
dimensão técnica e à implantação de políticas concebidas por agentes externos.  
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É assim que as demandas pelo conhecimento do professor e pela centralidade da 
prática se articulam no discurso, sublinhando a reflexão crítica e as intervenções 
intencionais do/a professor/a. Interpretamos, pois, que a significação da intervenção do/a 
professor/a como algo intencional, qualificado pelo conhecimento, está relacionada à 
demanda pela autonomia em oposição ao controle da profissão pelas regulações e 
prescrições efetivadas por agentes externos. 
 
 
Relações entre Qualidade da Educação, Conhecimento do/a Professor/a e 
Avaliação dos/as Alunos/as 

 
Nessa seção realizaremos algumas considerações em torno da demanda pela qualidade 

da educação escolar e do discurso de responsabilização do/a professor/as pelos resultados 
da avaliação da aprendizagem dos/as alunos/as. 

Como já abordamos anteriormente, os significantes do conhecimento do/a professor/a 
nas políticas de formação docente se sedimentam em torno da demanda pela valorização 
dos saberes profissionais, considerada um fator importante na constituição da profissão 
docente. Tal valorização é ameaçada, no entanto, pela perspectiva da racionalidade técnica, 
lógica que vem alcançando hegemonia nas políticas educacionais e que é significada como 
produção de um conhecimento sobre a prática pedagógica no exterior da profissão, 
reduzindo o conhecimento do/a professor/a à implementação de políticas curriculares 
elaboradas por agentes externos à escola. 

Corroborando com o que foi estudado por André (2009, 2010), em nossas análises das 
políticas de formação de professores, entendemos que os sentidos de conhecimento do/a 
professor/a sedimentados nessas políticas estão reforçando a perspectiva de 
responsabilização do/a professor/a pelos resultados da avaliação da aprendizagem dos/as 
alunos/as. Nestes discursos, o trabalho docente é significado como via para o alcance da 
demanda pela qualidade da educação, entendida a partir dos resultados alcançados por 
estudantes nas avaliações externas do conhecimento escolar. 

Neste contexto, há que se ter em foco que a qualidade da educação é o nome de uma 
falta, a plenitude ausente da comunidade, um significante vazio (Laclau, 2011), que, 
esvaziado de um sentido particular, vai se constituir num horizonte discursivo que 
possibilita a emergência de sentidos de professor/a, de conhecimento e de formação 
privilegiados no discurso.  

Pode-se observar atualmente que a prática docente está submetida ao desempenho e 
resultados dos/as alunos/as, segundo critérios de qualidade definidos em instâncias externas 
à atividade pedagógica. Dessa forma, na educação escolar se busca alcançar uma 
performance que é orientada e medida pelos resultados de avaliações externas. Os critérios 
éticos envolvidos na tomada de decisão profissional são excluídos na orientação e avaliação 
da prática profissional, uma situação que produz, segundo Ball (2004, 2005), a “erradicação 
do profissionalismo”.  
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Através da performatividade, entendida como tecnologia política de controle do 
trabalho profissional, a percepção que o/a professor/a tem de si e do seu valor são alterados, 
constituindo um “novo profissionalismo”. A performatividade exerce, então, o controle 
sobre o desempenho e a eficiência através de mecanismos de avaliação, exposição de 
resultados e distribuição de recompensas. E, por isso, produz mudanças na identidade do/a 
professor/a, conformando-a aos mecanismos de eficiência, produtividade e competitividade 
que sublinham a dimensão técnica da atividade docente em detrimento da crítica e da 
reflexão. 

Os problemas da educação são relacionados, dessa forma, ao que se entende como a 
incapacidade gerencial e técnica das escolas (Evangelista; Shiroma, 2007, 2011). Segundo 
Evangelista e Shiroma (2011), os discursos da responsabilização do/a professor/a vêm 
constituindo, desde a década de 1990, o contexto dos discursos da profissionalização 
docente, da sua formação e da implantação de mecanismos gerenciais na educação. São 
discursos significados como estratégias para a reversão do baixo desempenho educacional, 
sublinhando a relação entre a qualidade da educação e a ação docente. Para as autoras, a 
valoração positiva do termo profissão, por ser uma demanda de vários setores, acabou por 
contribuir na produção do consenso em relação a essas políticas, ocultando os conflitos 
entre os diferentes sentidos de profissão. Evangelista e Shiroma (2011) afirmam, então, que 
a profissionalização nos discursos das organizações multilaterais e das reformas 
empreendidas pelas políticas neoliberais se articula a um processo de desqualificação do 
trabalho docente. Com isso, responsabiliza o/a professor/a e a inadequação da sua formação 
pelo baixo desempenho dos/as alunos/as nas avaliações externas, relacionando a sua 
profissionalização à melhoria da qualidade da educação.  

Segundo Dias e Lopes (2003), o vínculo estabelecido entre o desempenho do/a aluno/a 
e do/a professor/a nos discursos de responsabilização docente legitimou as reformas 
curriculares para a formação dos/as professores/as implementadas entre os anos finais da 
década de 1990 e o início dos anos 2000. Era preciso ter professores/as bem preparados/as 
para o sucesso das reformas curriculares da educação básica em curso, o que justificava as 
mudanças na sua formação. Os modelos curriculares da formação propostos têm se 
baseado, então, na premissa do desenvolvimento de competências como princípio da 
atividade profissional. 

Neste contexto de gerencialismo e de cultura da performatividade, a qualidade da 
educação é significada como a melhoria da aprendizagem pela qualidade do ensino, dos 
projetos e das práticas pedagógicas. A educação é significada como ensino, estabelecendo-
se aqui uma relação de contiguidade entre estes dois significantes em uma operação 
metonímica própria dos processos de construção da hegemonia, como definiu Laclau 
(2011). Ou seja, um significante particular – o ensino –, dentre tantos outros possíveis, 
assume a função de representar, de nomear a educação. 

O que está consonante com a análise de Macedo (2012) que, ao estudar políticas 
curriculares recentes para a educação básica, indica “um forte deslizamento entre educação 
e ensino e, portanto, a subsunção da educação ao ensino”. (Macedo, 2012, p.722)  
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Essa centralidade do ensino não pode ser explicada, portanto, por uma racionalidade, 
um fundamento, mas pelo contexto discursivo que contingencialmente a possibilita. A 
significação da educação como ensino, em nossa análise, está relacionada a uma 
perspectiva de luta pelo estatuto profissional do/a professor/a e à demanda por uma função 
específica para a docência. 

Portanto, dentre os descritores de profissionalidade que possibilitam que a atividade 
docente seja considerada profissão, está o reconhecimento social da especificidade da 
função do/a professor/a, do exercício de uma atividade que lhe é própria e que é 
considerada importante para a sociedade: o ensino.  

No entanto, segundo Roldão (2007), a função de ensinar assume, ao longo da história 
docente, diferentes sentidos que se colocam em pólos opostos constantemente tensionados: 
o “ensino transmissivo”, que compreende a distribuição de um saber que se domina e o 
“ensino ativo”, entendido como a condução à aprendizagem de um saber produzido por 
outros. A autora propõe uma reinterpretação deste último sentido, caracterizando o ensino 
como uma função de “dupla transitividade”, através do qual o/a professor/a realiza a 
mediação entre o conhecimento e o/a aluno/a, a especificidade requerida pelo estatuto 
profissional do/a professor/a. (Roldão, 2007, p.95) 

Neste contexto discursivo, outro significante é privilegiado no discurso, assumindo a 
função de representar o ensino: a mediação. Assim como o ensino, a centralidade da 
mediação só pode ser entendida na contingência em que se constitui. Em nossa 
interpretação, a emergência deste significante é possibilitada na relação antagônica com o 
gerencialismo docente, entendido no discurso como o ensino transmissivo identificado com 
a racionalidade técnica e a lógica do mercado aplicada à educação. Essa racionalidade 
técnica é significada no discurso por um ensino descontextualizado e por uma prática 
pedagógica que se desarticula da teoria e que se desenvolve em função dos resultados 
alcançados nas avaliações externas. 

Assim, contra os sentidos de ensino da racionalidade técnica e do gerencialismo 
docente, se constitui a significação do ensino como mediação, que se desenvolve articulado 
às necessidades de aprendizagem e de apropriação dos conhecimentos pelos/as alunos/as. 
Neste contexto discursivo, em que o ensino nas políticas educacionais identificadas com o 
gerencialismo docente é significado como produtor de exclusão, a inclusão se constitui 
como outro significante privilegiado no discurso do perfil docente profissional. A 
significação do ensino que promove inclusão assume sentidos de democratização do acesso, 
de garantia de permanência dos/as alunos/as na escola pelo atendimento à diversidade de 
necessidades de aprendizagem e de demandas dos/as estudantes. 

Neste ponto, há que se considerar que a avaliação do/a professor/a pelos resultados da 
aprendizagem dos/das estudantes desconsidera a dimensão cultural do currículo, quando se 
pensa que o processo de significação do conhecimento de professores/as e alunos/as na 
produção do currículo nas escolas é incapaz de ser controlado na sua totalidade. A 
avaliação dos conhecimentos escolares se reveste de sentidos de conhecimento 
privilegiados e que se hegemonizaram por atos de poder, excluindo as diferenças na 
diversidade da significação. 
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Há várias situações em que, na prática pedagógica, as respostas dos/as alunos/as se 
afastam da expectativa do/a professor/a, sublinhando o fluxo de sentidos no processo de 
significação. E, tendo em vista essas diferenças, se pode entender as críticas à elaboração 
de provas e testes por agentes externos ao cotidiano escolar. 

As políticas de formação de professores/as, entendidas em sua dimensão textual e 
discursiva, acabam por tentar estabilizar sentidos do conhecimento, buscando conter a 
proliferação de sentidos própria do processo de significação (Lopes; Cunha; Costa, 2013). 
Uma tentativa impossível, posto que é necessário que haja a negociação de sentidos no 
processo de significação, não sendo possível a regulação total, nem tampouco o escape 
total. 

Dessa forma, problematizamos a relação linear entre ensino e aprendizagem que acaba 
por ser, em última instância, reforçada nos discursos da profissionalização. Assim, o que se 
constitui em um movimento de luta pela valorização do/a professor/a e pela constituição da 
profissionalidade docente, acaba, em nossa interpretação, por reforçar os discursos da 
responsabilização do/a professor/a pelo desempenho dos/das estudantes. 

 
 

Considerações Finais 
 
Neste texto pudemos observar que o controle do conhecimento do/a professor/a pelas 

políticas curriculares está relacionado à tentativa de previsão, de definição a priori, 
produzindo padrões de resposta e rejeitando, de alguma forma, o que escapa à previsão. O 
discurso do controle se relaciona à compreensão do social como expressão de um 
fundamento, de uma racionalidade capaz de antecipar e regular todas as relações sociais. 
Com a teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2010), problematizamos 
essa possibilidade de controle, pela compreensão do social como linguagem, afirmando que 
não é possível acessar o sentido originário e literal do conhecimento em qualquer área. 
Assim, como não há como controlar o processo de significação do conhecimento produzido 
pelos/as professores/as. 

O controle é da ordem do impossível porque o conhecimento é significado na cultura, 
nas relações sociais, na linguagem, na tensão entre regulação e escape (Borges, 2015). Não 
há como prever, controlar, saturar este processo de significação. No entanto, as políticas 
curriculares, as normatizações e prescrições tentam de forma precária controlar os fluxos de 
sentidos do conhecimento e estabilizar o processo de significação. 

Dessa forma, o que se diz sobre a formação e sobre o conhecimento do/a professor/a 
não representa o fundamento, nem tampouco nos aponta a regra geral que nos levará, com 
total segurança e sem margem de erro, a produzir propostas curriculares de formação 
docente que possibilitem a constituição de modelos de conhecimento do/a professor/a que 
garantam a existência de um/a professor/a ideal e do conhecimento necessário para a 
aprendizagem de todos/as os/as alunos/as. 

Com a ideia da impossibilidade do controle do processo de significação do 
conhecimento do/a professor/a, defendemos que uma possibilidade de valorização docente 
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e de alcance do reconhecimento social da profissão pode estar relacionada a atribuir 
centralidade à dimensão cultural da ação pedagógica, significada como uma atividade que 
se constitui nas relações sociais, na linguagem, em processos de significação. Um trabalho 
que se caracteriza por lidar com a diferença – que assume sentidos de dilemas e conflitos – 
na busca da significação do currículo. Para produzir respostas à diferença, o/a professor/a 
mobiliza recursos cognitivos, afetivos, éticos, estéticos e tantos outros que ainda não 
conseguimos nomear, organizando a prática docente em formas de trabalho individual e 
coletiva. As respostas que produz à emergência da diferença, as decisões que toma na 
produção curricular são, portanto, contingenciais, caracterizadas por uma radical 
contextualização, colocando dificuldades para as demandas pela previsão ou pelo controle 
do currículo e, consequentemente, para a avaliação. 

Assim, observamos que o significante conhecimento no contexto dos currículos de 
formação docente deve estar apoiado em sentidos que demandam uma identidade 
discursiva representada pela autonomia e pela reflexão crítica do/a professor/a. Trata-se de 
um significante que se liga aos sentidos da inclusão, ao possibilitar mudanças nas práticas 
docentes para o atendimento às diferenças culturais e como via para o reconhecimento 
social da profissão. 

Nas perspectivas críticas, destacam-se a dimensão de poder atribuída ao conhecimento 
e a possibilidade deste dar ao/à professor/a as condições para problematizar a prática, se 
apropriando de instrumentos que lhe permitam uma ação crítica. 

Ou seja, o conhecimento do/a professor/a se constitui num instrumento de 
compreensão dos problemas colocados pelas políticas educacionais em sua interface com 
questões sociais mais amplas, possibilitando a produção da crítica que torna visíveis os 
mecanismos de opressão e que conduz à emancipação dos sujeitos. 

Assim, o/a professor/a se compromete com a mudança alcançando a compreensão das 
relações de poder que envolvem a escolarização e tendo condições de contribuir para o 
desenvolvimento de um projeto educacional emancipador. 

Entendemos que a concepção de reflexão em Schön, que alcançou certa hegemonia no 
campo da formação de professores/as, foi uma tentativa de responder ao que escapa à 
previsão e ao controle – os dilemas e conflitos da prática –, ressaltando a singularidade da 
experiência, da prática profissional e afirmando a impossibilidade de qualquer forma de 
controle externo. Essas formulações trouxeram contribuições importantes ao campo da 
formação de professores/as, mas mantiveram a dimensão do controle por dentro da 
profissão. A reflexão e a pesquisa do/a professor/a acabam por dar centralidade à prática 
docente na significação dos dilemas, dos conflitos e na produção de respostas e, assim, de 
conhecimento. Dessa forma, a racionalidade prática, nestes discursos, se constitui no 
fundamento capaz de explicar o/a professor/a, o conhecimento, o ensino e a aprendizagem 
– algumas das dimensões constituintes da prática docente. 

Ao propormos a centralidade da dimensão epistemológica da cultura na constituição 
do/a professor/a, da prática e da formação docente, os dilemas e conflitos da prática docente 
são significados como constitutivos da docência e, consequentemente, da profissão, 
significados como a emergência da diferença própria dos processos de significação. A 



Conhecimento e Políticas de Formação Docente 
 

 
753 

diferença, significada como proliferação e adiamento de sentidos, como tensão entre 
regulação e escape no processo de significação, assume centralidade no discurso que 
produzimos. Professores/as e alunos/as, na relação com outros agentes, nas instituições, na 
forma como cada escola vai se constituindo e se organizando, vão produzindo 
identificações e significações sobre conhecimento, ensino, aprendizagem, em um processo 
de significação incapaz de ser controlado, de ser saturado. 

Ressaltamos, no entanto, que defender a impossibilidade de controle da significação da 
docência, defender a dimensão epistemológica da cultura na constituição do/a professor/a, 
da prática e da formação docente não significa defender que a docência se constitui no caos, 
na irracionalidade. A defesa que fazemos, apoiadas na Teoria do Discurso de Ernesto 
Laclau e Chantal Mouffe (Laclau, 2000; Lopes, 2013), segue no sentido de afirmar que o 
conhecimento do/a professor/a se constitui na decisão razoável, em resposta à diferença, 
entendida como própria do processo de significação, das relações sociais, de um social que 
não é expressão de um fundamento, que não pode ser apreendido por uma racionalidade, 
mas que vai sendo constituído provisoriamente e contingencialmente, que vai sendo 
significado em atos de resposta ao que o/a professor/a significa como o que bloqueia o 
alcance das demandas pelo conhecimento. 

Afirmar a razoabilidade da decisão que constitui o/a professor/a e seu trabalho não 
significa defender a impossibilidade de termos projetos de educação, de currículo, de 
formação de professores/as. Significa dizer que tais projetos têm sido políticas que tentam 
conter a proliferação de sentidos do que é o/a professor/a, o conhecimento e a 
aprendizagem. Um fechamento discursivo que se constitui na contingência, como atos de 
resposta provisórios, instáveis, na precariedade própria do processo de significação. Tais 
projetos são decisões sobre o indecidível, uma decisão dentre tantas outras possíveis. No 
processo de significação, cada professor na relação com os/as alunos/as, com outros/as 
professores/as, com as escolas onde trabalham e estudam, com a formação alcançada vai 
constituindo sentidos sobre essas políticas, que não podem ser controlados. 

Assim, apoiadas em Mouffe (2003) e em Lopes e Macedo (2011), defendemos que os 
projetos de formação de professores/as abram espaço para a emergência da diferença e do 
conflito e se ponham contra o controle significado como o que tenta conter o dissenso, 
próprio das relações sociais. O dissenso sempre existirá, cabendo uma revisão das políticas 
que buscam atender demandas acerca de um currículo comum ou da avaliação da 
aprendizagem dos/as alunos/as que orientam a classificação de professores/as e escolas.  

Por fim, defendemos a produtividade da diferença, do conflito, do dissenso, pois, a 
partir deles podem emergir novos jogos de linguagem e alternativas na significação do que 
temos entendido por professor/a, aluno/a, conhecimento, práticas pedagógicas, podendo, 
quem sabe, neste processo de significação emergir outros sentidos que talvez tenhamos 
deixado de fora na construção destes discursos. 
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