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RESUMO 

 

A identidade do Curso de Pedagogia na atualidade é o foco de nossos estudos e reflexões. Do 

incômodo com as críticas recebidas pelo curso, levantou-se a hipótese de que foram as 

ambiguidades e contradições, construídas histórica e legalmente sobre o curso de Pedagogia, 

que produziram as diferentes necessidades formativas indicadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia, trazendo dificuldade para a delimitação de sua 

identidade. A pesquisa de caráter quanti-qualitativo contou com uma conjugação de 

procedimentos e técnicas, além do resgate histórico, levantamento bibliográfico e da legislação 

pertinente, foi realizada uma pesquisa de opinião com os alunos do curso de Pedagogia de uma 

Instituição de Ensino Superior, privada da capital paulista, com vistas a identificar a opinião 

dos alunos sobre o seu curso, suas necessidades formativas e temas considerados importantes e 

polêmicos da formação do pedagogo. Realizou-se ainda, entrevistas semi-estruturadas em 

profundidade, com os atores considerados privilegiados das discussões sobre rumos, escolhas 

e críticas ao curso de Pedagogia em nosso país. Foram realizadas três entrevistas, sendo a 

primeira com uma das relatoras das DCNP e, dois pesquisadores de posicionamento antagônico 

sobre as questões que envolvem a formação e o curso de Pedagogia. Para a orientação e 

organização dos dados foram construídas quatro variáveis, a partir do rol de habilidades e 

competências esperadas do egresso do curso, descritas nas DCNP. A primeira variável 

considerada foi a carga horária do curso versus a formação do pedagogo, representada pelas 

diferentes necessidades formativas, presentes na atuação docente para a infância e os demais 

segmentos; a segunda variável traz os campos de atuação do pedagogo, na carreira docente 

versus a  carreira gestora. A terceira variável traz os campos de atuação nos espaços escolares 

versus os espaços não escolares, sejam eles espaços educativos, de educação não formal, 

informal ou outros espaços distintos. E a quarta variável, a teoria versus a prática. O referencial 

teórico de análise utilizado foi o freiriano com a escolha das categorias autonomia, politicidade, 

prática educativa e saberes da docência. Na aproximação entre os resultados obtidos na pesquisa 

de opinião realizada com os alunos e os relatos dos entrevistados, na primeira variável, sobre a 

carga horária do curso, os alunos a consideram satisfatória, assim como a relatora, mas não há 

concordância dos pesquisadores que a consideram insuficiente. Na segunda variável, os alunos 

apresentam concordância com um dos pesquisadores, de que deveriam existir dois cursos de 

Pedagogia, um que formasse o professor e outro que formasse o gestor, pensamento distinto da 

relatora e do pesquisador 1 (assim denominado), que justificam a possibilidade da coexistência 

de formação pela explicação da docência se compreendida em sentido ampliado e não restrito. 

Na terceira variável sobre a atuação em espaços escolares e não escolares, os alunos se 

aproximaram dos pensamentos da relatora e de um dos pesquisadores que compreendem que a 

formação é para a atuação em qualquer espaço educativo, já o pesquisador 2 indica que essa 

atuação deva existir sim, mas não é possível fazê-lo da maneira como propõe das DCNP e se 

organizam os atuais cursos. Na última variável não há concordância entre a relatora, 

pesquisadores e os alunos.  
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ABSTRACT 

 

The identity of the Education School at present is the focus of our studies and reflections. 

Nuisance to the criticism received by the course, raised the hypothesis that there were 

ambiguities and contradictions, historical and legally built over the course of Pedagogy, which 

produced the different training requirements specified in the National Curriculum Guidelines 

for Education Course, bringing difficulty for the delimitation of their identity. The research 

study quantitative and qualitative featured a combination of procedures and techniques, in 

addition to historical rescue, literature and relevant legislation, a survey was carried out with 

students of the Faculty of Education of a private institution of higher education of São Paulo, 

in order to identify the views of students on their course, their training needs and issues 

considered important and controversial in the formation of a pedagogue. Held still, semi-

structured in-depth interviews with the actors considered privileged discussions of course, 

choices and criticisms to the Faculty of Education in our country. Three interviews were 

conducted, the first with one of the rapporteurs of DCNP and two researchers from antagonistic 

positions on the issues surrounding the formation and the Faculty of Education. For guidance 

and organization of data four variables were constructed from the list of skills and competencies 

expected of graduates of the course, described in DCNP. The first variable considered was the 

time course load versus the formation of the pedagogue, represented by different training needs 

present in educational performance for children and other segments; the second variable brings 

the teacher's fields of activity in the teaching career versus the management career. The third 

variable brings the fields of activity in school spaces versus non-school spaces, be they 

educational spaces, non-formal education, informal or other distinct spaces. And the fourth 

variable, the theory versus practice. The theoretical frame of analysis used was Freirian with 

the choice of the categories autonomy, political content, educational practice and knowledge of 

teaching. The approximation of the results obtained in the opinion poll conducted with students 

and reports of respondents, the first variable on the workload of the course, students consider it 

satisfactory, as the rapporteur, but there is no agreement of the researchers who consider it 

insufficient. In the second variable, the students present agreement with one of the researchers, 

that there should be two courses of Pedagogy, one that would form the teacher and the other 

that would form the manager. This thought is different from the rapporteur and researcher 1 

(so-called), that justify the possibility of co-existence of training for the teaching explanation 

to be understood in extended and not restricted sense. The third variable on performance in 

school and non-school spaces, students approached the rapporteur's thoughts and one of the 

researchers who understand that training is for performance in any educational space, as the 

researcher 2 indicates that this action should exist, but it is not possible to do it the way DCNP 

proposed and organize current courses. In the last variable there is no agreement between the 

rapporteur, researchers and students. 

 

Keywords: Pedagogy Course. Identity. Training. Pedagogue, Freirian legacy. 

 

 

  



 

RESUMEN 

 

La identidad del Curso de Pedagogía en la actualidad es el centro de nuestros estudios y 

reflexiones. Molestias a las críticas recibidas por el supuesto planteado la hipótesis de que hubo 

ambigüedades y contradicciones, construídas histórica y legalmente en el curso de Pedagogía, 

que produjo los diferentes requisitos especificados en las Directrices Curriculares Nacionales 

del curso de Pedagogía, dificultad para llevar para la delimitación de su identidad. La 

investigación cuantitativa y cualitativa del estudio consistió en una combinación de 

procedimientos y técnicas, además de rescate histórico, la literatura y la legislación pertinente, 

una encuesta se llevó a cabo con los estudiantes del curso de Pedagogía de una Institución de 

Educación Superior, privada de São Paulo, con el fin de identificar los puntos de vista de los 

estudiantes en su curso, sus necesidades de formación y las cuestiones consideradas formación 

importante y controvertido del pedagogo. Sostenerse, el semi-estructurada entrevistas en 

profundidad con los actores considerados discusiones privilegiados por supuesto, las opciones 

y las críticas del curso de Pedagogía en nuestro país. Se realizaron tres entrevistas, la primera 

con uno de los ponentes de DCNP y dos de los investigadores de posiciones antagónicas sobre 

las cuestiones relacionadas con la formación y el curso de Pedagogía. Para la dirección y 

organización de datos de cuatro variables se construyeron a partir de la lista de habilidades y 

competencias que se esperan de los graduados del curso, se describe en DCNP. La primera 

variable considerada fue la cantidad de cursos de tiempo frente a la formación del pedagogo, 

representada por diferentes entrenamientos, las necesidades presentes en el rendimiento 

educativo de los niños y otros segmentos; la segunda variable trae campos del maestro de la 

actividad en la carrera docente frente a la carrera de gestión. La tercera variable trae los campos 

de actividad en los espacios de la escuela frente a espacios no escolares, tanto de los espacios 

educativos, la educación no formal, informal o en otros espacios distintos. Y la cuarta variable, 

la teoría frente a la práctica. Se utilizó el análisis teórico de Freire con la elección de las 

categorías autonomía, contenido político, la práctica educativa y conocimiento de la enseñanza. 

La aproximación de los resultados obtenidos en la encuesta de opinión llevada a cabo con los 

estudiantes y los informes de los encuestados, en la primera variable, en la carga de trabajo del 

curso, los alumnos consideran satisfactorios, como ponente, pero no hay acuerdo de los 

investigadores que considere insuficiente. En la segunda variable, los estudiantes presentan 

acuerdo con uno de los investigadores, que deben ser dos cursos de Pedagogía, que forma el 

maestro y el otro que forma el gerente, que se distingue el pensamiento del ponente e 

investigador 1 (así llamado), lo que justifica la posibilidad de coexistencia de formación para 

la enseñanza de la explicación se entiende en sentido amplio y no se limita. La tercera variable 

en el rendimiento en los espacios escolares y no escolares, los estudiantes se acercaron a los 

pensamientos del ponente y uno de los investigadores que entienden que la formación es para 

el rendimiento en cualquier espacio educativo, como el investigador 2 indica que esta acción 

debe si existir, pero no puede hacerlo de la forma en que la propuesta de DCNP y organizar 

cursos actuales. En la última variable no existe un acuerdo entre el ponente, investigadores y 

estudiantes. 

 

Palabras clave: Curso de Pedagogía. Identidad. Formación. Pedagogo. Legado de Freire. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Estudar a formação de professores, do pedagogo e, em especial, o curso de Pedagogia 

tem relação com a minha experiência de vida. Os caminhos e descaminhos trilhados fizeram 

com que esse interesse se fortalecesse e finalmente chegasse o momento de debruçar-me sobre 

essa questão e buscar aprofundamento; conhecer mais, vivenciar mais e, principalmente, 

compreender para tentar empreender algumas propostas para essa realidade, seja ela em espaço 

micro seja em macro institucional.  

Para que o pensamento de aproximação, ampliação, compreensão e aprofundamento dos 

estudos dessa temática pudesse se concretizar, um momento anterior de reflexão sobre os 

caminhos, os pensamentos e motivos que me levaram a ele fizeram com que as certezas e, 

principalmente, as incertezas, fossem fortalecidas. 

Sempre quis ser professora. Agora, resgatando essas memórias “emocionais” que esse 

percurso escolar representou em minha vida, posso dizer que fiz essa escolha desde a Educação 

Infantil, mas ressalto que não considerava que esta escolha estava dada, ou que fosse um dom. 

Não me lembro de frases específicas, mas, na memória, os incentivos para o estudo e minha 

dedicação a atividades sempre estiveram presentes nesse espaço e, em parte do Ensino 

Fundamental, a escola e o exercício da docência sempre representaram algo de mágico. Teria 

inúmeros professores a serem citados. 

Essa história começou a mudar quando o interesse em ser professora aproximava-se da 

definição da profissão. No término do Ensino Fundamental e na pretensão de ingresso no 2º 

grau, no curso Magistério. A escolha da continuidade dos estudos no curso Magistério não era 

apoiada pelos professores com quem mantinha certa aproximação; as falas eram sempre 

desanimadoras diante da profissão: professores são pouco valorizados financeiramente, são 

desprestigiados socialmente; o trabalho em si é muito árduo e não é reconhecido. Essas falas se 

repetiam nas pessoas de minha família, na qual não havia nenhum professor de formação. 

Era década de 1980. Politicamente, um momento de grandes movimentos sociais; a 

sociedade organizava-se pedindo por alterações. Muitas eram as solicitações, sem falar que foi 

uma época marcada por grandes greves, dentre elas, a dos professores. E isso demarcava ainda 

mais os argumentos que, então, me eram apresentados. 

O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo passou a ter força de representação. 

Essa foi uma década marcada por uma das maiores greves do professorado paulista, tanto em 

adesão quanto em tempo. Os professores conseguiram algumas conquistas, como, por exemplo, 

o estatuto do magistério paulista, que foi aprovado nessa época; mas a sociedade dividiu-se e 
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muitos passaram a discordar da greve, devido ao longo período sem aulas; outros passaram a 

olhar a profissão do professor como sendo atrelada à penúria, salários significativamente baixos 

etc. 

No momento da escolha pela habilitação do curso Magistério, fui convencida a caminhar 

para outros rumos, pelos argumentos e fatos que se apresentavam socialmente. Não tive a 

certeza suficiente para essa escolha. Foi uma experiência ruim, mas, ao mesmo tempo, decisiva. 

Estudei em três escolas diferentes durante os três anos do curso colegial – denominação 

recebida pelo Ensino Médio de então – em três áreas diferentes: técnico em publicidade, técnico 

em comunicação e, enfim, o curso regular. 

  A escolha pelo curso de Pedagogia reproduziu as experiências anteriores com os 

professores: desestímulos e argumentos convincentes de que a profissão docente era árdua 

demais e pouco compensadora em todos os sentidos. E, ainda pior, se assim posso indicar, por 

ter a proximidade com professores das áreas de outras licenciaturas, os argumentos eram de que 

o curso de Pedagogia não me levaria a nada, seria apenas uma “professorinha”. Todavia, se 

ainda assim optasse por essa profissão, que buscasse uma licenciatura e, depois, a Pedagogia. 

Eu ficava indignada com a desqualificação dada pelos próprios professores, considerando-se 

superiores, detentores de conhecimentos maiores. Mas, a essa altura, estava decidida. 

A realização do curso de Pedagogia atendeu às minhas expectativas, aos meus interesses 

e despertou-me ainda mais a vontade de ser professora. Aqui, posso indicar que vivenciei uma 

das dualidades ou contradições apresentadas pelo histórico do próprio curso: minha intenção 

era de, finalmente, tornar-me professora; mas, esse não era o foco da formação nos cursos de 

Pedagogia, no início da década de 1990. 

O curso apresentava uma matriz curricular destinada à habilitação em administração 

escolar. Contudo, como reflexo das discussões que ocorreram em épocas anteriores sobre a 

estrutura do curso de Pedagogia, a partir de solicitações específicas da instituição em que 

estudava, no curso em que havia me matriculado, voltava-se também à formação do professor 

de 1º grau. Sendo assim, o curso no primeiro ano era voltado para as disciplinas consideradas 

fundantes ou de base: História da Educação, Psicologia da Educação, Filosofia da Educação 

etc. O segundo ano era estruturado para a formação do professor, com disciplinas voltadas às 

metodologias e práticas de ensino, e o terceiro ano, finalmente, voltava-se à área de legislação, 

estrutura e funcionamento (1º e 2º graus) e administração escolar. 

Fui apresentada aos grandes pensadores da área da educação. 
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Sobre as metodologias de ensino ou da educação, posso dizer que a discussão sobre o 

construtivismo estava em alta e os estudos de Piaget sobre a psicogênese do conhecimento, 

transpostos para a escrita, eram as grandes marcas de aulas durante o segundo ano de curso. 

No último ano do curso, as discussões versavam sobre gestão. 

Os interesses configuravam-se em tantas opções que tive de conciliá-los como 

malabarista: em um curto espaço de tempo, desempenhei quase todas as funções que um 

pedagogo pode fazê-lo. Às vezes, exercia mais de uma função simultaneamente. 

A primeira atitude, ao ingressar na faculdade, foi a de buscar a possibilidade de estar 

dentro da escola. O caminho foi um concurso público para oficial de escola. E lá estava eu.  

Destaco, aqui, a aproximação com a administração escolar via Projeto do Governo 

Estadual de São Paulo, na administração Orestes Quércia, que era o da “Escola Padrão”. Nesse 

projeto, instituía-se uma proposta de gestão democrática, em que, além do concurso público, 

professores, coordenadores, assistentes de direção, principalmente, eram escolhidos a partir da 

apresentação de projetos de trabalho ao conselho de escola, que deliberava sobre a aceitação do 

profissional, ou não, na unidade escolar. Essa aproximação com a administração escolar foi 

também determinante em minha vida, já que, posteriormente, tornei-me diretora de escola, por 

quase dez anos. As inquietações dessa experiência conduziram-me ao Programa de Mestrado, 

em busca da compreensão do universo da administração escolar e dos diretores de escola. 

Mas, voltando às questões da docência, a realização dos estágios representou um 

momento muito significativo em minha formação, apesar da estrutura imposta por esse estágio, 

de observação apenas, e tendo a ideia do professor como modelo. Pude aproximar-me, de um 

lado, da realidade da sala de aula, das dificuldades das professoras, de alguns modelos a serem 

seguidos; de outro, de como não ser professor e agir em sala, e pude ter a certeza de que havia 

feito a escolha certa. Queria ser professora alfabetizadora e, principalmente, formadora. Decidi 

que queria trabalhar no curso Magistério como professora formadora. 

Apesar de o curso de Pedagogia que escolhi ser mais voltado para a formação do 

especialista, eu tinha como foco e objetivo ser professora. E, exatamente por isso, vivi sempre 

questionamentos quanto à formação do professor em todo o período da graduação. Aos poucos, 

identificava as lacunas que não eram supridas pela falta da Habilitação Magistério. Enfim, 

terminei o curso de Pedagogia, no qual recebi o título de licenciada com as habilitações de 

Administração Escolar de 1º e 2º Graus e Magistério das matérias pedagógicas do 2º grau, com 

direito a carteira de registro profissional como especialista em administração escolar e de 

professor do 2º grau nas disciplinas de Metodologia do Ensino de 1º grau, Filosofia da 
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Educação, Sociologia da Educação, conforme legislação vigente na época (lei n.º 5.540/68 e 

resolução n.º 2, de 12 de maio de 1969). 

Iniciei minha carreira como professora, após ter me exonerado do cargo de oficial de 

escola e ter sido aceita na Escola-Padrão em que fiz os estágios no curso de Pedagogia. Meu 

projeto de trabalho foi apresentado ao conselho de escola e foi aceito. Tive a experiência de ser 

professora eventual na escola estadual, com a intenção de um dia assumir algumas aulas no 

curso Magistério. Concomitantemente, fui professora de Educação Infantil em uma pequena 

escola, por seis meses, em uma sala com doze crianças com idades diferentes. Em agosto do 

mesmo ano, saí da escola de Educação Infantil e assumi aulas de Sociologia da Educação na 

Habilitação Magistério. No ano seguinte, assumi aulas de Estrutura e Funcionamento de 1º Grau 

e de Didática, além de ser supervisora de estágio. 

Abri uma escola de Educação Infantil e, no ano seguinte, outra. Fui conciliando essas 

experiências com a busca por mais formação sistematizada. 

Como estávamos em um momento delicado para a habilitação do curso Magistério, uma 

vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n.º 9.394/96), recém-

promulgada, indicava que a docência na Educação Básica deveria ser exercida por professores 

com formação no Ensino Superior e o prenúncio do término do curso Magistério, fui 

impulsionada a buscar os estudos de pós-graduação como uma possibilidade de ser professora 

do Ensino Superior, no curso de Pedagogia. 

Fiz a pós-graduação em Didática do Ensino Superior e, ainda, a Psicopedagogia, na 

mesma instituição em que me titulara em Pedagogia. 

Tendo um relacionamento muito próximo com os professores e com o diretor dessa 

instituição, quando fui pleitear uma vaga como professora no Ensino Superior, recebi como 

resposta um “não”, dado que, apesar de minha formação e de ele conhecer meu potencial, “era 

nova demais” (22/23 anos) e os alunos não me respeitariam. Segundo ele, precisaria de uma 

experiência mais consistente antes de chegar a esse patamar. Assim sendo, fui em busca da 

construção dessa consistência. 

Em 1998, via aprovação em concurso público, assumi o cargo de diretora de escola na 

rede municipal de São Bernardo do Campo. Tinha 24 anos de idade, tendo sido confrontada por 

inúmeros questionamentos por causa de minha idade: era considerada nova demais para assumir 

um cargo de tanta responsabilidade. 

Vinha de uma formação que discutia a gestão democrática; tinha a experiência de tê-la 

vivido durante o período em que fui oficial de escola; era membro do conselho de escola como 

funcionária, e este era bastante atuante. Também ingressei e trabalhei como professora, a partir 
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dessa concepção. No momento em que exercia a direção, essa postura mais democrática era 

interpretada como insegurança e até mesmo como incompetência. Várias foram as situações 

que me colocaram à prova, de tal modo que, posteriormente, busquei o programa de mestrado 

para pesquisar mais sobre os papéis a serem assumidos pelos diretores de escola. 

Já como diretora de escola, vivenciei possibilidades de ampliação do universo de suas 

atribuições, seja na formação, seja na experiência concreta e no amadurecimento no universo 

das questões acadêmicas de pesquisa.  

Como diretora, trabalhava sozinha para administrar e conciliar questões administrativas 

e pedagógicas; não havia com quem dividir essas tarefas. Era diretora e coordenadora 

pedagógica da escola de Educação Infantil e, posteriormente, de Educação Básica, com salas 

de Ensino Fundamental. 

Muitos foram os cursos de formação continuada e em serviço (mais de 150), assim como 

assessorias com pessoas ligadas ao Ministério da Educação (MEC). Acompanhei muitas 

discussões sobre a nova LDB, mais exatamente sobre os impactos de sua implantação e 

implementação, sobre a estruturação da Educação Infantil como parte integrante do sistema de 

ensino, sobre a escrita dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(RCNEI), sobre a construção da Proposta Curricular do Município, sobre a construção da 

proposta pedagógica das escolas, dos regimentos... Isso provocou-me muitos questionamentos. 

Trabalhei diretamente na administração pública, na Secretaria Municipal de Educação 

(SME), construindo a proposta de educação tecnológica do município de São Bernardo do 

Campo, mas sem deixar o cargo de diretora de escola. Dividia-me entre as atividades da escola 

e as da Secretaria. Aí, também, muitos estudos foram necessários. Após a implantação do 

programa de educação tecnológica, fui formadora no município. 

Ainda, retornei ao espaço da sala de aula como professora alfabetizadora; prestei novo 

concurso e passei a acumular o cargo de diretor de escola e de professora de Educação Básica, 

em uma sala de 1ª série da rede municipal de São Paulo. Tive a oportunidade de experimentar: 

a) o projeto Ler e Escrever (acredito que com outra denominação à época), cujas propostas 

versavam sobre a implementação e utilização da concepção da psicogênese da escrita e os 

processos de construção da escrita pela criança; b) o sistema de avaliação externa do ensino, 

em que apareceram as preocupações da escola, em que era professora, para ajustar os conteúdos 

trabalhados aos propostos e considerados na prova do sistema. 

Todo esse estudo, pesquisa e experiência implementada, toda essa construção de 

argumentos e o exercício de todas essas funções, a partir de minha formação, possibilitaram-

me adentrar no Ensino Superior como professora. 
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Exonerei-me do cargo de professora do Ensino Fundamental I, na Prefeitura Municipal 

de São Paulo (PMSP), mas ainda era diretora de escola. 

  No Ensino Superior, como professora das disciplinas de Administração Escolar e 

Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica, os questionamentos surgiram em 

todos os sentidos e amplificaram-se, culminando, assim, com a vontade de procurar o espaço 

da pesquisa acadêmica para buscar respostas. 

 Os estudos realizados resultaram na dissertação O papel do diretor de escola na rede 

pública estadual de São Paulo: da legislação à prática, defendida em 2008, que teve como 

objetivo estudar a relação existente entre o trabalho do diretor de escola e a função que lhe é 

atribuída pela legislação funcional. Analisou-se em que medida a atuação dos diretores 

aproxima-se ou distancia-se do perfil que as normas legais revelam como desejável pelo Estado 

para o ocupante desse cargo. A pesquisa, de caráter qualitativo, foi realizada em uma amostra 

de escolas públicas estaduais e utilizou como instrumentos a análise documental e o 

questionário aplicado aos diretores. Para análise dos dados, escolhi os referenciais da Psicologia 

Social, por ser a ciência que estuda o comportamento humano e, de certa forma, ao analisar o 

que os diretores declararam sobre sua própria atuação, analisava o exercício de determinado 

comportamento. Estes referenciais justificaram-se também pelo fato de minha análise estar 

vinculada a ações individuais desses sujeitos que integram e compõem um grupo social que se 

constituiu a partir de uma história própria e específica, dentro da história social mais ampla. 

Assim, foram construídas as categorias de análise identidade social, modelos culturais e normas 

sociais e papéis, com base nos fundamentos desse referencial. Partindo do discurso dos diretores 

sobre sua prática, constatou-se que a atividade, ou a situação que lhe é imposta, é que determina 

o tipo de papel a ser desempenhado por eles. 

Para compreender as questões ligadas à administração escolar tive de adentrar ainda 

mais o espaço da escola, a cultura organizacional, as relações estabelecidas entre essas pessoas. 

No caso, os professores foram, muitas vezes, protagonistas das leituras, pois eram eles que 

pleiteavam ou boicotavam a gestão democrática, disputavam a divisão de poder, mantinham 

e/ou queriam distância da comunidade. Os diretores que ali estavam tinham em suas histórias 

percursos únicos de formação, orientações que justificavam também essas ou aquelas decisões, 

esses ou aqueles papéis. Mas, devido ao recorte do objeto da pesquisa, essas questões 

tangenciavam as reflexões.  

A aproximação em relação ao conceito de identidade social que, segundo Lane (2004, 

p. 16), é o que nos “caracteriza como pessoas”, despertou o interesse pela questão da identidade 
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do pedagogo. Inicialmente era uma inquietação pessoal: buscar compreender algo pessoal, 

minha identidade, marcada por um percurso de muitas idas e vindas entre a docência e a gestão. 

A grande marca e relação entre ser diretora e os estudos do Programa de Mestrado em 

Educação sobre os diretores de escola foram alterados ainda no período de sua realização: antes 

da conclusão e defesa de minha dissertação de mestrado, exonerei-me do cargo de diretora de 

escola e fiz a opção por dedicação exclusiva à docência como professora formadora. 

Dos problemas pessoais vividos, das cobranças sentidas, da conscientização da 

complexificação do trabalho do diretor de escola a cada dia e compreensão de como os diretores 

desempenhavam diferentes papéis para o exercício da administração da escola, enfim, frente às 

implicações legais, retornei ao universo da pesquisa marcada significativamente por essa minha 

escolha. 

A nova busca, marcada agora pelos aspectos da formação de professores e 

principalmente o curso de Pedagogia – curso que apresenta ambiguidades e até mesmo 

contradições que precisam ser estudadas de modo a se buscar a superação, ou até mesmo o 

ajuste necessário à realidade que vivemos atualmente.  

Mais uma vez, minha experiência, no exercício de diferentes possibilidades de atuação 

de um pedagogo, demonstrou o que viria a ser posteriormente meu caminho no doutorado. 

Explicar melhor meu percurso como professora do curso de Pedagogia, no Ensino 

Superior, ajuda na compreensão de como essa experiência é significativa para a escolha do 

objeto – curso de Pedagogia –  nesta pesquisa. 

Construí uma história permeada, mais uma vez, por muitas mudanças das possibilidades 

de atuação de um pedagogo, assim como de acompanhamento das alterações legais e práticas 

do universo de formação de professores. 

Iniciei meu trabalho como professora do Ensino Superior, no curso de Complementação 

Pedagógica, que era destinado à complementação de estudos dos licenciados em outras áreas 

de conhecimento. Na compreensão da época, por serem professores licenciados, para se 

tornarem pedagogos, do ponto de vista da formação do especialista – especialistas em 

Administração Escolar, por exemplo – bastaria cumprir algumas disciplinas em um tempo que 

não o convencional, podendo receber, assim, essa titulação. No caso do curso citado, a formação 

ocorria aos sábados, em período integral, com duração de três semestres. Quando estava no 

Ensino Superior como professora, nesse curso, gostava do que fazia. Foi uma experiência muito 

interessante, que tinha relação com a vivência como diretora, mas ainda não era exatamente o 

que queria. Confesso que ficava incomodada com essa opção de formação, pois, de certo modo, 

transparecia uma desvalorização e refletia o pensamento da sociedade em vários sentidos sobre 
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a formação do pedagogo: uma formação menor aos olhos de alguns, pois a facilitação no 

processo formativo a desqualificava. 

Pouco tempo depois, assumi aulas no curso regular. Foram várias disciplinas e aí pude 

desenvolver a experiência de ser professora formadora no curso, com a estrutura equivalente ao 

curso em que havia me formado. Acompanhei alterações de matriz curricular do curso de 

Pedagogia, com o desmembramento das habilitações de formação. Em determinado momento 

do curso, o aluno optava por cursar a Administração Escolar, a Habilitação para o Magistério 

da Educação Infantil ou para os anos iniciais. Outra alteração sofrida foi a implantação do curso 

Normal Superior, não muito bem compreendido na época. Representou um momento de 

incertezas por parte dos alunos e nós, professores, também não tínhamos muita convicção a 

respeito dele. Teve duração efêmera.  

Ainda em meio a essas modificações todas, foi oferecido um curso de Formação de 

Professores para a Educação Infantil, com duração de um semestre, visando Ao atendimento e 

complementação da formação dos egressos do curso de Pedagogia que não tiveram essa 

habilitação, ou não atenderam às determinações legais do despacho ministerial de 2005 e 

pareceres CES/CNE n.º 003/2004 e 60/2004, que concedia aos egressos licenciados em 

Pedagogia a condição de licenciatura plena, com a possibilidade de atuação nos anos iniciais 

da Educação Básica, nos segmentos da Educação Infantil, desde que tivessem em seus registros 

acadêmicos o cumprimento de determinada carga horária e componentes curriculares indicados. 

Com a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

(DCNP) em 2006, o curso sofreu nova alteração de matriz curricular: ajustes foram realizados 

de modo que os alunos pudessem migrar das diferenciadas formações que lhes eram oferecidas 

até então para esse novo curso de Pedagogia que se constituía. 

Continuando meu percurso de atuação profissional, logo após a defesa de minha 

dissertação de mestrado, e marcando o fechamento de um período significativo em minha vida 

acadêmica, passei por um processo de seleção interna para a coordenação dos cursos de pós-

graduação em educação da universidade em que atuava. A gestão entrava em minha vida 

novamente. Foi, também, um período de muito aprendizado frutífero. Com um horário muito 

interessante e dividindo-me entre a sala de aula e a coordenação, pude escrever alguns artigos 

a partir dos resultados do mestrado, participar de alguns congressos, seminários etc. 

Posteriormente, fui convidada a assumir uma coordenação na graduação. Inicialmente, 

coordenei exatamente o curso que permitiu meu acesso ao Ensino Superior, agora com 

características diferenciadas: modalidade de oferecimento também diferenciado, como, por 

exemplo, Educação a Distância, sem falar no que aprendi com o acompanhamento de polos de 
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Educação a Distância, com cursos regulares de Pedagogia, no interior de São Paulo, até assumir 

a função que ocupo atualmente: coordenadora do curso de Pedagogia regular presencial e na 

modalidade a distância.  

Essa experiência abriu-me um leque de necessidades e inquietações, suscitou-me novos 

questionamentos, por ter de participar dos processos de discussão e construção de um curso de 

Pedagogia, agora tendo sobre os ombros o peso e a responsabilidade pela coordenação do 

processo de tomada de decisões. Preocupo-me ainda mais com as questões do perfil do egresso, 

a aderência dos professores, o significado e as implicações de uma matriz curricular. 

A implantação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso possibilitou-me 

debruçar sobre os  questionamentos e reflexões acerca da formação de professores e, mais do 

que isso, a discutir a formação do pedagogo, do egresso do curso de Pedagogia. A construção 

do perfil profissiográfico, em determinado momento, da escrita do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), determinou um olhar mais atento às questões decorrentes. 

Um questionamento que se constituiu a partir dessa experiência foi: Quem é esse 

pedagogo formado pelo curso de Pedagogia, hoje? Como se constitui o curso de Pedagogia, 

hoje? 

Se levarmos em consideração apenas as DCNP, com uma visão simplista, o curso de 

Pedagogia seria o espaço de formação do professor dos anos iniciais da Educação Básica. Mas, 

se considerarmos apenas essa visão da formação do professor, já identificamos um 

complicador: esse professor atuará com crianças de zero a dez anos – um período da formação 

humana, psicologicamente denominado de infância, bastante vasto e com características bem 

peculiares e distintas a serem conhecidas. 

Aprofundando um pouco mais essa análise, o curso apresenta uma estrutura que permite 

pensar, também, na formação do antigo especialista em educação, dos gestores em diferentes 

níveis e segmentos da educação, com a atuação em espaços formais e informais etc. e nas 

diversas modalidades de ensino: Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Tudo isso 

a partir de um único curso: o de Pedagogia.  

 Apesar de o exercício da coordenação ser representado, muitas vezes, pelas questões 

mais administrativas, as reflexões sobre a matriz curricular e a reescrita do PPC possibilitaram 

e provocaram as leituras sobre o trabalho docente. A participação do grupo de pesquisa 

Formação de Professores: contextos, epistemologias e metodologias, da graduação em 

Pedagogia, vinculado à linha de pesquisa do curso sobre formação de professores, e o cadastro 

do meu projeto docente de pesquisa, na diretoria de pesquisa institucional, com pesquisas de 
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iniciação científica que estudam as questões de formação, marcaram o momento de ingressar 

no programa de doutorado. 

A escolha do objeto Identidade do Curso de Pedagogia localiza-se no cenário em que o 

percurso histórico da Pedagogia no Brasil apresenta dualidades, imprecisões, polissemia etc. 

Esta tese justifica-se pela exiguidade da produção acadêmica sobre a temática, ou 

melhor, a existência de um número muito pequeno de trabalhos que se debrucem sobre as 

questões específicas do curso; pelo embate, ainda existente, entre os próprios educadores sobre 

a identidade do curso e, consequentemente, sobre a identidade de seu egresso. 

Estou convencida de que o Programa de Doutorado em Educação da Universidade Nove de 

Julho (PPGE – UNINOVE) pode proporcionar-me os meios para alcançar estes propósitos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O curso de Pedagogia, após a publicação das DCNP em 2006, tem recebido muitas 

críticas, como aquelas sobre a formação do profissional egresso de seu curso, os processos 

formativos, os conteúdos, a organização do currículo e, principalmente, sobre a atuação desse 

profissional nas escolas de Educação Básica de nosso país. Sua aprovação e publicação 

trouxeram a indicação de que a base de formação do pedagogo deve ser a docência que, desde 

então, vem sendo considerada a culpada por questões relacionadas à baixa qualidade da 

Educação Básica do país.  

As críticas de estudiosos e educadores sobre a estrutura do curso tornou-se, por vezes, 

o centro de discussões e o foco da atenção de reportagens de jornais e revistas2 de grande 

circulação estadual e nacional. 

No ano de 2008, a antropóloga Eunice Durham3 apresentou duras críticas ao curso de 

Pedagogia, a partir de uma pesquisa realizada sobre a universidade brasileira, apresentando 

dados sobre as faculdades de Pedagogia: a filosofia assumida por essas instituições, a ideologia 

manifesta, os conteúdos, os efeitos na sala de aula, até o número de universidades privadas, a 

valorização do diploma universitário em nosso país, entre outros. A chamada da reportagem 

dizia “Fabrica de maus professores”, com a declaração da antropóloga: “Os cursos de pedagogia 

são incapazes de formar bons professores” (DURHAM, 2008, p. 17).  

Em uma das perguntas, a antropóloga dizia como os cursos de Pedagogia estavam na raiz 

do mau ensino nas escolas brasileiras. A resposta foi uma dura crítica ao curso: “As faculdades 

de pedagogia formam professores incapazes de fazer o básico, entrar na sala de aula e ensinar a 

matéria” (id. ibid.). Continuava com a crítica à formação recebida e as limitações apresentadas 

pelos egressos: “Não conseguem escrever sem cometer erros de ortografia simples, nem expor 

conceitos científicos de média complexidade. Chegam aos cursos de Pedagogia com deficiências 

pedestres e saem de lá sem ter se livrado delas” (id. ibid.). E, ainda, apontava como uma das 

causas  dessa situação a presença de muita teoria e pouca prática: “A primeira, sem dúvida, é a 

mentalidade da universidade, que supervaloriza a teoria e menospreza a prática. Segundo essa 

corrente acadêmica em vigor, o trabalho concreto em sala de aula é inferior a reflexões 

                                                           
2  Revista Veja (2008), Jornal Folha de São Paulo (2013). 
3  Ex-secretária de Política Educacional do Ministério da Educação (MEC), no governo Fernando Henrique 

Cardoso, membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, relatora da Deliberação CEE 111/2012 

que fixa Diretrizes Curriculares Complementares para a Formação de Docentes para a Educação Básica nos 

Cursos de Graduação de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas, oferecidos pelos estabelecimentos de 

Ensino Superior vinculados ao sistema estadual, que será tratada no segundo capítulo. 
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supostamente mais nobres” (ibid., p. 17). Além da crítica explícita ao curso de Pedagogia, a velha 

discussão teoria versus prática é colocada. Quando perguntada sobre o que se ensina efetivamente 

aos professores, sua resposta foi pautada na estrutura das DCNP, indicando que apenas dois itens 

tratam do trabalho do professor em sala de aula e que esse assunto parece “Ser secundário e menos 

relevante do que a ideologia atrasada que domina as faculdades de pedagogia” (DURHAM, 2008, 

p. 20). Como citou a existência de uma ideologia atrasada nos cursos, foi questionada como esta 

se manifesta. Deu como exemplo a bibliografia adotada nos cursos e as palavras que se repetem, 

criando jargões que posteriormente serão repetidos. Indagada se fecharia as faculdades de 

Pedagogia, respondeu “[...] que elas precisam ser inteiramente reformuladas. Repensadas do zero 

mesmo” (ibid., p. 21), e complementou: “Não é preciso ir tão longe para entender por quê. Basta 

consultar os rankings internacionais de ensino. Neles, o Brasil chama atenção por uma razão pra 

lá de negativa. Está sempre entre os piores países do mundo em educação” (id. ibid.).   

Na época, foi grande a repercussão. Muitos educadores concordaram com as afirmações; 

outros saíram em defesa do curso, como, por exemplo, o professor Ivonaldo Leite, da 

Universidade Federal de Pernambuco, Ph.D em Ciências da Educação. Encaminhou e-mail em 

dezembro do mesmo ano para o Jornal da Ciência, indicando um posicionamento de defesa ao 

curso e ainda apresentou uma análise crítica sobre as afirmações de Durham. Mas, se 

analisarmos mais a fundo suas afirmações, apresentam também uma crítica, de outra ordem, ao 

curso. E mais: desqualifica o profissional ali formado, reforçando, mesmo que de maneira não 

intencional, o senso comum, posto socialmente em nosso país, de que a profissão docente é 

menor ou menos qualificada. 

 

[...] a suposta deficiência do curso de pedagogia, formando “maus professores”, está 

intensamente relacionada ao ensino de base que os seus estudantes tiveram. Há de se 

reter ainda que, nos dias de hoje, não raramente, o ingresso em determinados cursos é 

menos por opção vocacional e mais em função da obtenção de um diploma do ensino 

superior. Isto por razões das mais diversas. Assim, é de se imaginar os impactos que 

tal fato tem no percurso de segmentos dos estudantes, no que toca ao seu empenho 

para apreenderem uma formação sólida (LEITE, 2008). 

 

Por outro lado, os argumentos remetem a reflexões mais aprofundadas sobre o curso de 

Pedagogia em vigência, no que diz respeito às críticas indicadas sobre a má qualidade da 

educação e, principalmente, do ensino empreendido nas escolas de nosso país. Nem os 

professores nem a nova estrutura do curso que foi proposta pela legislação, ambos não tiveram 

tempo para produzir todo o mal indicado. 

Em fevereiro de 2011, o site do MEC publicava o seguinte texto: 
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O número de professores formados em pedagogia praticamente dobrou em sete anos, 

segundo dados do Censo do Ensino Superior realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Em 2002, o levantamento registrou a 

formatura de 65 mil educadores em pedagogia; em 2009, esse número subiu para 118 

mil. 

No mesmo período, o censo mostra que aumentaram em mais de 60% as matrículas 

nessa área de ensino – de 357 mil em 2002 para 555 mil em 2009. Também o ingresso 

aumentou no intervalo analisado – de 163 mil novos estudantes para 190 mil, o que 

representa evolução de 20% (BRASIL, 2011). 

 

Isso pode indicar que estão preocupados com a qualidade dos cursos, sendo que alguns 

deles passaram por acompanhamento, chegando outros a serem fechados. No final da página 

do site, há a informação de que “[...] o curso de pedagogia forma professores para trabalhar em 

creches, na educação infantil, ensino fundamental regular (com turmas do primeiro ao quinto 

ano) e na educação de jovens e adultos correspondente ao ensino fundamental” (id. ibid.). 

Em 2013, a discussão sobre o curso de Pedagogia, principalmente no atinente à celeuma 

entre teoria e prática, ganhou novo destaque no jornal Folha de S. Paulo, em encarte especial 

na reportagem intitulada: Formação de professor fica longe da realidade da escola: principal 

crítica dos especialistas4 é o excesso de teoria com pouca prática. Justamente a formação dos 

professores parecia ser ainda um ponto preocupante e crítico para o desenvolvimento do país; 

“um gargalo da educação”, opinaram jornalistas da Folha. Na reportagem há a indicação de que 

não existe consenso sobre o assunto, dividindo especialistas, gestores e educadores em geral. 

Representando esse grupo que não concorda que a atual organização dos cursos de Pedagogia 

e licenciaturas seja a responsável pela má qualidade da educação no Ensino Básico de nosso 

país, está o professor Manoel Orioswaldo de Moura (2013), da Universidade de São Paulo 

(USP), que afirmou: “A teoria permite que o professor consiga refletir sobre sua atividade 

constantemente” e, diminuir a teoria oferecida nos cursos “simplifica o papel do professor”.  

Segundo pesquisa realizada pela Fundação Lemann5 e dados do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade), em 2011, a maioria dos alunos e dos coordenadores dos 

cursos de formação de professores tem avaliação semelhante à do professor Orioswaldo: o 

estudo aponta que há mais coordenadores de cursos de outras áreas que almejam mudanças na 

matriz curricular de seus cursos (Engenharia Civil, por exemplo, com 50% dos coordenadores), 

do que no curso de Pedagogia (38% dos coordenadores). Ainda sobre a relação teoria e prática, 

é apresentada uma discussão quanto aos estágios realizados nas licenciaturas, sendo a expressão 

                                                           
4  São citados o Ministro da Educação, do governo Dilma Rousseff, Aloizio Mercadante, o Secretário Estadual 

de Educação de São Paulo, Herman Voorwald. 
5  A pedido do jornal Folha de São Paulo. 
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“residência pedagógica” utilizada para caracterizar o que alguns especialistas6 esperam do 

estágio, fazendo, inclusive, referência à residência médica (TAKAHASHI, 2013).  

Essa referência à residência médica nos remete a um pensamento de Anísio Teixeira 

(1977, p. 44) sobre a questão: “Como a medicina, a educação é uma arte. E arte é algo de muito 

mais complexo e muito mais completo que uma ciência”, aproximando, assim, a discussão pela 

perspectiva da Ciência da Educação, ou cientificidade dessa formação, ou, em outras palavras, 

seria levar a educação ao campo das grandes artes. 

 

A arte de educar – a educação –, nos últimos cem anos, passou por um 

desenvolvimento que se caracteriza por uma revisão de conceitos e de técnicas de 

estudo, à maneira, dir-se-ia, da transformação operada na arte de curar – a medicina – 

quando se emancipou da tradição, do acidente, da simples “intuição” e do empirismo 

e se fez, como ainda se vem fazendo, cada vez mais científica (id. ibid.). 

 

Os problemas sobre formação até aqui mencionados são históricos em nosso país e, 

infelizmente, ainda não foram sanados. Cruz (2011, p. 18-19) destaca os trabalhos sobre a 

história do curso de Pedagogia, os de Brzezinski (1996), Bissoli da Silva (1999) e Saviani 

(2008), que  “[...] chamam atenção para o problema identitário da Pedagogia, imersa em um 

curso perpassado de ambiguidades e contradições”. 

Se analisarmos historicamente a atuação e a formação de professores em nosso país e, 

mais precisamente, o curso de Pedagogia, identificaremos grandes questões a serem repensadas. 

Como afirma Cruz (ibid., p. 18), 

 

A preocupação com o Curso de Pedagogia é com a natureza e a especificidade do seu 

saber é algo que tem suscitado estudos de diferentes abordagens. A dificuldade em 

nomear o tipo de saber que constitui a Pedagogia contribui para fazer consolidar no 

“senso comum pedagógico” a ideia de que falta saber próprio à Pedagogia. Essa 

perspectiva interferiu, ao longo do tempo, na própria concepção e estruturação do 

curso de formação de pedagogos. 

 

 A partir de todas essas opiniões e questionamentos a que o curso de Pedagogia é 

submetido, a primeira pergunta que se faz é: Será que o curso de Pedagogia vive um momento 

de crise? Como afirma Romão (2013, p. 91), “[...] é nas viradas de séculos e com mais ênfase 

de milênios que a crise se torna uma espécie de síndrome que perpassa todos os setores da 

sociedade e todos os discursos”. O próprio autor questiona o que é uma crise: “[...] ela é o motor 

da transformação e, no limite, da revolução?”, ou “[...] a anestesia paralisante das possibilidades 

de sua superação?” (ROMÃO, 2013, p. 91). Compreendemos crise como “[...] momento 

                                                           
6  Marcos Neira, coordenador da Comissão de Pedagogia da USP; Luiz Carlos de Freitas, diretor da Faculdade 

de Educação da Unicamp. 
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perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo; período de desordem acompanhado de 

busca penosa de uma solução”7. Ou ainda, como aduzem Japiassú e Marcondes (2001, p. 61), 

“[...] uma mudança decisiva no curso de um processo, provocando um conflito ou um profundo 

estado de desequilíbrio”.  

Seria esse momento de virada de século e milênio que teria colocado o curso de 

Pedagogia na busca por evolução? Essa imagem de desordem, que aparenta um estado de 

desequilíbrio, representaria sua busca por uma solução? Ou seria o reflexo de uma crise 

mundial? Negativamente, o próprio professor Romão (ibid., p. 92) responde: 

 

[...] o que está em crise é um modo de produção específico, uma formação social 

histórica e uma teoria singular que lhes dá sustentação ideológica. Não é a ciência que 

está em crise, mas um tipo de ciência, formulada pelos intelectuais orgânicos de uma 

formação social que entrou em uma fase crítica, ou de transição para outro tipo de 

sociedade. 

 

Aprofundando o questionamento, poderíamos perguntar de outra maneira: Não seria o 

segmento da educação – formação de professores –, via curso de Pedagogia, vítima de um 

momento de crise da Universidade em que está inserido? O curso de Pedagogia estaria sofrendo 

os reflexos dessa crise da Universidade, após longo tempo, árduo trabalho e ainda nenhum 

consenso, para que a formação de professores chegasse ao campo da Universidade, ao Ensino 

Superior? Como acrescenta Romão (id. ibid.), 

 

[...] como instituição social, desde a sua criação no chamado “Mundo Ocidental”, a 

Universidade tampouco ficou imune às crises dos diversos contextos. Foi em geral, o 

espaço onde se fizeram ouvir os primeiros ecos das  “situações-problema” e onde se 

manifestaram sempre os primeiros “inéditos viáveis” para a superação das primeiras, 

como gostava de se manifestar Paulo Freire (1971), ao analisar as crises e as 

possibilidades de sua superação. Foi também que ocorreram, quase sempre, as 

primeiras tentativas de superação das crises, qualquer que fosse a natureza delas.  

 

 Se a situação do curso de Pedagogia for essa, o caminho para chegarmos a uma resposta 

talvez esteja na própria universidade e no curso. Mas 

 

[...] como a Universidade poderá, com seus próprios referenciais, superar a crise [...]? 

Parece-me que a saída não está nela própria, mas na possibilidade de sua própria 

superação institucional, curricular, científica etc. E “superar-se” não significa negar-se 

e negar sua história, mas descobrir-se em um novo contexto, a partir da síntese de suas 

próprias contradições internas, o que significa encarar a superação dialética como 

autotransformação, como substituição do imediato pelo mediato, em suma, enquanto 

“mediatização”, como gostava de dizer Paulo Freire (ibid., p. 93). 

 

                                                           
7  Cf. Dicionário de português do Brasil. Disponível em: <http://www.dicionar.org/crise>. Acesso em: 10 fev. 

2016. 
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Poderíamos inserir o próprio curso de Pedagogia no centro dessa condição, 

constituindo-se como um curso que sofre e gera ambiguidades8 (compreendida como 

duplicidade de sentidos). O curso apresenta, como resultado de sua própria história, 

ambiguidades de interpretações, de proposições, atendimento a objetivos singulares da 

sociedade e, não, às suas próprias questões de constituição. Atualmente, ainda se produzem, 

pois, dadas as condições materiais existentes no interior dos processos formativos dos cursos, 

das pessoas que os pensam e que os instituem, apresentam alternativas que se excluem, bem 

características da ambiguidade.  

Como aponta Romão (2005, p. 29),  

 

[...] as pessoas não vivem de acordo com o que pensam, mas que pensam de acordo 

com as condições de vida que têm, ou seja, são as condições materiais da existência 

que determinam, em última instância, o modo como as pessoas e os grupos sociais 

pensam. 

 

Por isso, propõe-se a análise dos elementos que constituem o curso de Pedagogia e seus 

atores, visando identificar as contradições e ambiguidades existentes. 

Atualmente, o curso de Pedagogia, a partir das DCNP, tem como foco de formação a 

docência – formação de professores para atuação na educação para a infância –  mas existem 

outras áreas de atuação e elementos que influenciam o direcionamento para esse foco de 

formação, trazendo distinções, ambiguidades, contradições e dificuldades na compreensão 

sobre a verdadeira identidade do curso. Essa escolha localiza-se no cenário em que o atual curso 

de Pedagogia é ancorado legalmente nas DCNP, cujas proposições indicam a formação de 

professores como o princípio formativo esperado, mas que, exatamente pelo conteúdo 

apresentado pela normativa, gera ainda mais discussões teóricas sobre essa formação. Segundo 

Cruz (2011, p. 147), há uma ambiguidade criada pelas DCNP, que envolve  

 

[...] uma proposta de curso para formar essencialmente o pedagogo docente, com 

direito assegurado em lei de formar também o pedagogo não docente, sem que a base 

desta formação esteja prevista. Nesse caso, uma ambiguidade transfigurada em 

contradição. 

 

                                                           
8  Ambiguidade – s.f. Natureza ou essência do que é ambíguo. Linguística. Duplicidade de sentidos; característica 

de alguns termos, expressões, sentenças que expressam mais de uma acepção ou entendimento possível, muito 

utilizado na linguagem poética ou literária, mas que deve ser evitado em alguns tipos textuais. Filosofia. 

Dualidade profunda de um termo, de uma proposição ou de uma situação. (Etm. do Latim: ambiguitas) (cf. 

Dicionário online de português. Brasil, 2013. Disponível em: <http://wingcut4.rssing.com/chan-

3950239/all_p330.html#item6588>. Acesso em: 10 fev. 2016.).  

Ambiguidade - 1. O mesmo que equivocação (v.). 2. Referindo-se a estados de fato ou situações: possibilidade 

de interpretações diversas ou presença de alternativas que se excluem (ABBAGNANO, 1998, p. 45). 
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Ainda se questiona se o curso de Pedagogia não deveria ser o espaço de formação dos 

especialistas – ou ainda, os cientistas/estudiosos da educação – e, não, dos professores da 

Educação Básica (Educação Infantil e primeiro ciclo). Assim, há indicação da presença de uma 

ambiguidade no perfil do egresso e uma sobreposição de pensamentos sobre o significado e 

compreensão do papel do pedagogo-professor. Segundo Libâneo (2010, p. 67), defensor da 

concepção de que o curso de Pedagogia não deva formar o pedagogo professor, mas que a 

docência é uma das possibilidades de atuação do pedagogo, ainda que não a única, 

 

Conceber o curso de Pedagogia como destinado apenas à formação de professores é, 

a meu ver, uma ideia muito simplista e reducionista. A pedagogia ocupa-se, de fato, 

da formação escolar de crianças, com processos educativos, métodos, maneiras de 

ensinar, mas antes disso ela tem um significado bem mais amplo, bem mais 

globalizante. Ela é um campo de conhecimentos; diz respeito ao estudo e à reflexão 

sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas, para poder ser 

uma instância orientadora do trabalho educativo. 

 

Confirmando-se a existência de ambiguidades, configura-se uma dicotomização entre o 

fazer e o pensar, colocando o professor no patamar do fazer, recaindo-se, assim, na discussão 

da relação entre teoria e prática e vice-versa. 

Estudar o atual curso de Pedagogia justifica-se pela busca de possibilidades e 

alternativas de superação da ambiguidade. 

O curso de Pedagogia no Brasil passou por muitas idas e vindas. Por isso, até hoje, 

apresenta contradições9 e ambiguidades. A presença desse embate constante também prejudica 

a identificação e consolidação da identidade do curso nos dias atuais. Em estudos realizados 

por André (2002) sobre a formação de professores no Brasil, na década de 1990, encontram-se 

os seguintes temas: formação inicial; formação continuada; identidade e profissionalização 

docente. Os resultados indicam que, dos 284 trabalhos analisados, 216 tratam do tema formação 

inicial. O curso de Pedagogia compõe a análise desses trabalhos, sendo apenas 26 trabalhos 

representando 9,1% do total e 12% sobre formação inicial, indicando que tal curso era pouco 

investigado. Em outra publicação sobre o mesmo assunto, a autora apresenta uma crítica geral 

aos temas tratados nos trabalhos, na medida em que retratam fragmentos do curso de Pedagogia, 

com pouca exploração de aspectos e questões atuais, indicando a necessidade de uma visão 

mais abrangente sobre o curso. Assim escreve: 

 

                                                           
9  Contradição – s.f. Ato ou efeito de contradizer (-se). Oposição, objeção (cf. Dicionário online de português. 

Disponível em: <http://wingcut4.rssing.com/chan-3950239/all_p365.html>. Acesso em: 10 fev. 2016).  

Contradição - 1. Oposição entre duas proposições incompatíveis, uma afirmativa e a outra negativa. Em outras 

palavras, o fato de afirmar e negar, ao mesmo tempo, algo de uma mesma coisa (JAPIASSÚ; MARCONDES, 

2001, p. 56). 
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[...] uma visão geral dos conteúdos abordados pelas pesquisas dos discentes revela 

que a maioria dos estudos está centrada em aspectos pontuais, como uma disciplina, 

um curso ou uma proposta específica de formação. [...] Essas questões, embora 

importantes, restringem muito o conhecimento sobre o tema da formação docente, 

porque apresentam uma visão muito fragmentada e, portanto, parcial da temática 

(ANDRE, 2002, p. 31). 

  

O estudo de Silva (2010), que contribui para a ampliação dessa discussão, parte da 

pergunta: É possível a formação de pedagogos em um curso de Pedagogia? Ele discute 

exatamente as concepções defendidas por estudiosos que indicam que a base do curso de 

Pedagogia não deve ser a docência, mas a formação do pedagogo, especialista da educação. 

Utiliza como metodologia de coleta de dados as memórias de formação, as experiências de vida 

que deixaram marcas nos indivíduos e que interferem nas concepções, crenças e atitudes, 

influenciando nas escolhas e transformações durante a vida. Parte da concepção da Pedagogia 

como Ciência, tendo como referenciais Libâneo e Pimenta – autores que defendem essa 

concepção. Questiona, após a e diante da legislação atual – no caso, as DCNP –, se o curso 

forma de fato pedagogos, considerando que a formação deva fundamentar o trabalho docente 

e, não, formar o professor. De acordo com ele, Libâneo (2002 apud SILVA, 2010, p. 29) 

enfatiza que “[...] o pedagogo é o profissional da educação que se converte em formador de 

homens, em diferentes espaços da educação e diferentes práticas educativas, de forma crítica e 

transformadora”. Acrescenta ainda, que esse profissional “[...] possibilita o acesso à formação 

cultural em suas especialidades” (id. ibid.). Quando e onde se forma esse profissional?  

Com vistas a estudar e analisar todas essas colocações, e a fim de orientar e organizar 

os dados de nossa pesquisa, propusemos quatro variáveis para as necessidades formativas do 

egresso do curso de Pedagogia. As variáveis foram construídas a partir das DCNP, nas quais, 

em seus artigos 3º, 4º e 5º, seus parágrafos e incisos, são apresentados os princípios, objetivos 

e expectativas da formação do pedagogo.  

A descrição desses artigos indica que o curso destina-se à formação de professores para 

o Magistério da Educação Infantil, os ensinos Fundamental e Médio, na modalidade normal, a 

Educação Profissional e atuação em áreas e serviços de apoio escolar. Complementa com a 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, experiências do campo educacional 

em contextos escolares e não escolares. E ainda, especifica cada uma das aptidões esperadas do 

egresso: cuidado e educação de crianças de zero a cinco anos; desenvolvimento das 

aprendizagens das crianças do Ensino Fundamental, promoção da aprendizagem de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento humano, em diferentes níveis e modalidades de ensino; 

ensino dos conteúdos específicos das diferentes áreas do conhecimento que compõem os 
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conteúdos curriculares da base comum nacional do Ensino Fundamental I (áreas de 

conhecimentos considerados nos parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental 

ciclo I e II), entre outros, sempre por meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

crítica. 

Desses elementos descritos e os demais constantes do termo legal, selecionou-se que foi 

considerado por nós os mais relevantes e com potencial agregador de mais de um elemento na 

mesma variável: 

1) tempo de duração do curso – carga horária mínima versus formação do pedagogo – 

diferentes necessidades formativas; 

2) campo de atuação – carreira docente versus carreira gestora; 

3) campo de atuação – espaço escolar versus espaço não escolar; 

4) teoria versus prática.  

Perguntas disparadoras: 

1) É possível formar um pedagogo considerando as diferentes necessidades formativas 

descritas nas DCNP ? 

2) Qual pedagogo é formado? 

As perguntas que nortearam o estudo foram: 

1) As contradições e ambiguidades existentes no curso de Pedagogia são resultados de 

escolhas atuais? 

2) O que a atual legislação sobre o curso de Pedagogia nos reserva ou nos impõe? 

3) O que pensam os alunos do curso de Pedagogia sobre o curso que realizam? Eles 

concordam com as críticas? 

4) O que pensam os atores privilegiados que estudam o curso de Pedagogia? 

  Partindo-se dessas questões, a hipótese que se levantou foi que as ambiguidades e 

contradições, construídas histórica e legalmente sobre o curso de Pedagogia, produziram as 

diferentes necessidades formativas indicadas nas DCNP, trazendo dificuldades para a 

delimitação e/ou identificação de sua identidade e para o processo formativo a ser desenvolvido 

durante o período de realização do curso, tanto para os alunos (futuros professores) como para 

os professores formadores. 

A tese aqui proposta tem como objeto a identidade do curso de Pedagogia na atualidade, 

devido às suas aparentes contradições e ambiguidades, constituindo-se em resposta às 

diferentes necessidades formativas demandadas do campo da educação. 

 Revisando a produção sobre essa temática, consultou-se o Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no 
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qual buscou-se os trabalhos realizados no período de 2006 a 2011, por meio das palavras-chave: 

curso de Pedagogia, identidade do curso de Pedagogia, identidade do pedagogo, formação de 

professores, formação do pedagogo, formação de professores para o Ensino Fundamental, 

formação de professores para o Ensino Fundamental I, formação de professores para a 

Educação Infantil, formação de professores para a atuação na Educação Básica. O resultado 

mostrou que o curso de Pedagogia ganhou prestígio acadêmico e passou a ser objeto de 

pesquisas, com um considerável aumento do número de teses e dissertações sobre o tema, 

totalizando 746 trabalhos. Do universo de trabalhos encontrados, os estudos sobre a identidade 

do curso de Pedagogia ainda são reduzidos, com apenas quatro trabalhos. Ainda sob a 

perspectiva da identidade específica do pedagogo foram encontrados dezoito trabalhos.  

Analisando os trabalhos que discutiam formação dos professores, foi possível dividi-los 

entre os focados no pedagogo e nos professores de diferentes segmentos e níveis de ensino. 

Quanto à formação do pedagogo, foi encontrado o expressivo número de 316 trabalhos, que se 

vinculam a diferentes e diversos aspectos da formação. 

No período de 2012 a 2015 foram identificados 288 trabalhos, divididos, entre outros 

temas: em educação (64); formação de professores (36); Pedagogia (38); curso de Pedagogia 

(26). Chama a atenção o número significativo de pesquisas sobre o curso de Pedagogia na 

modalidade a distância e o uso de tecnologias da informação nessa formação: foram 

identificadas nove teses e 24 dissertações, com um aumento progressivo de defesas sobre a 

temática. Sobre os demais temas vinculados ao curso e à formação de professores, foram 

identificadas nove dissertações e dez teses. 

A partir das leituras realizadas, a autora desta tese apresenta uma pequena amostra do 

que tratam as teses e dissertações mencionadas. Essa amostra foi selecionada a partir da gama 

diferenciada de temas e formas em que o curso de Pedagogia é analisado, e demonstra que 

nenhuma outra tese ou dissertação se aproxima de nossos questionamentos, nem de nossa 

escolha metodológica. 

Assis (2007) teve como objetivo principal avaliar o papel do curso de Pedagogia no 

Brasil, que profissional forma e qual sua identidade. Apresenta distinção entre 

professor/docente e o pedagogo, também com uma discussão sobre identidade. A análise deu-

se a partir de questionários respondidos por autores considerados de referência e, também, a 

partir do resgate histórico dos atos legislativos. Para Assis (ibid., p. 7),  

 

[...] os dados obtidos colaboram com a construção de um perfil identitário próprio do 

pedagogo, profissional com rol de saberes que envolvem conhecimentos de gestão, 

organização e funcionamento escolar, assim como de ações formativas desenvolvidas 
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em sala de aula, os quais puderam ser contrapostos com o perfil de profissional 

apresentado pelo CNE – Conselho Nacional de Educação.   

 

Assim, concebe que o curso de Pedagogia deve formar o pedagogo, e não o professor, 

delimitando essa identidade. 

Buscando compreender o processo de discussão e aprovação das DCNP e verificar o 

perfil de pedagogo proposto por elas, Vieira (2007) reflete, ao longo do trabalho, que as 

diretrizes estão organizadas a partir de três conceitos: a docência, a gestão e o conhecimento. 

Constatou que o perfil de pedagogo apresentado assume a docência como base, compreendendo 

essa docência como uma concepção alargada/ampliada, ou seja, cabendo na docência elementos 

para além daquilo que se compreende como a atuação em sala de aula para o desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem. 

Ampliando as possibilidades de análise e compreensão das DCNP, Baldini (2007) 

buscou identificar suas contribuições para a organização de um currículo do curso de Pedagogia 

que possibilitasse a aproximação entre a formação acadêmica/teórica e a formação prática 

docente, ou seja, diminuísse o distanciamento entre teoria e prática. Com abordagem qualitativa 

e documental, analisou os projetos pedagógicos de curso de três instituições diferentes. 

Massias (2007) realizou o estudo dos documentos finais da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (Anfope) elaborados ao término dos encontros 

promovidos pela Associação para a discussão e debate de temas relevantes da educação do país, 

visando caracterizar essas propostas e discutir a identidade do curso de Pedagogia e,  

consequentemente, a identidade profissional do pedagogo. 

Discutindo a formação do pedagogo, Pereira (2009) parte da concepção de que a 

formação possibilita compreender as diferenças culturais presentes no espaço escolar e rompe 

com a visão monocultural da escola geradora de preconceito e discriminações. Utiliza a 

Educação Indígena como fonte de análise e articulação. 

O estudo realizado por Pinho (2009) trata da formação do pedagogo no contexto das 

reformulações curriculares nacionais das licenciaturas; apresenta uma contraposição entre a 

formação via concepção pragmática e a visão crítica, considerando autores atuais da teoria 

crítica. A abordagem metodológica utilizada foi a qualitativa, com coleta de dados em pesquisa 

documental.  

O processo de construção da identidade do pedagogo a partir da formação oferecida pelo 

curso de Pedagogia foi o foco do estudo realizado por Gonçalves (2010), cuja análise baseou-

se nas representações sociais que os pedagogos têm da profissão. Seu referencial teórico 

principal foi Moscovici e os conceitos de representação social. 
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 Ferreira (2014) faz uma análise do perfil dos ingressantes no curso de Pedagogia, 

identificando motivos para a escolha, vinculados às políticas públicas de promoção ao ingresso 

nos cursos e à ampliação ao acesso à carreira docente. Estabelece também um comparativo dos 

dados de âmbito nacional e regional, com vistas a analisar os impactos nos resultados e 

desdobramentos da qualidade da educação no país. 

 Ao investigar sobre os especialistas da educação, Franco (2014) caracteriza-os como 

gestores escolares. Analisa o tema criticando o lugar que tem sido atribuído à profissionalização 

desses gestores no atual curso, após as DCNP, e propõe outro percurso formativo, fugindo das 

ambiguidades identificadas ainda nos atuais cursos. 

 A formação de professores para atuação na Educação Infantil, via curso de Pedagogia, 

foi o estudo desenvolvido por Drumond (2014), cuja proposta partiu do acompanhamento dos 

estágios. Utilizou do registro como ferramenta de análise; os cadernos de campo para a 

descrição de práticas e do cotidiano de creches e pré-escolas, com vistas a conhecer mais sobre 

a realidade das crianças e as possibilidades de promoção da formação. 

 Portelinha (2014) analisa como os cursos de Pedagogia se reconfiguraram após a 

publicação das DCNP em 2006, sob duas perspectivas: a primeira concebe o curso como um 

campo teórico científico e a segunda o considera como curso de formação da Educação 

Superior, que parte dos aspectos prático-organizacionais. Os resultados demonstraram que a 

formação atual articula docência, gestão e produção de conhecimento.  

 Muitos são os estudos, mas a escassez da produção acadêmica sobre a temática 

específica, ou melhor, a existência de um pequeno número de trabalhos sobre as questões 

específicas do curso de Pedagogia na atualidade justifica e ressalta a importância e relevância 

do presente estudo. 

A metodologia utilizada na presente tese baseou-se nos pressupostos quanti-qualitativos 

pela aproximação das intenções com as características do objeto, com a utilização de uma 

conjunção de técnicas e procedimentos específicos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Houve uma 

articulação entre a pesquisa bibliográfica – utilizando levantamento bibliográfico, de modo a 

identificar a produção existente e revisar a literatura sobre o assunto, a partir da identificação 

das ambiguidades e contradições existentes no histórico, na legislação e conceitualmente 

relativos à formação no curso de Pedagogia – e as observações, estas diretas, intensivas e 

extensivas. As observações diretas intensivas deram-se por meio da entrevista realizada com 

estudiosos do tema, no nosso caso, a Pedagogia. Optamos pela entrevista em profundidade ou 

reflexiva, compreendida como “[...] um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto” (LAKATOS, 2001,  p. 197). As 



40 

observações diretas extensivas foram realizadas considerando-se a medida de opinião, por meio 

do questionário/formulário como instrumento da coleta dos dados da opinião de alunos de um 

curso de Pedagogia de uma IES privada, a partir da Escala Likert como instrumento de 

mensuração. 

Elaboraram-se quatro questionários fechados de opinião, visando identificar a tendência 

de opinião dos estudantes de Pedagogia sobre o que pensam, se concordam ou discordam com 

críticas recebidas, entre outras afirmações. Os três primeiros foram considerados elementos de 

aplicação de pré-teste, cuja intenção foi identificar as afirmações mais adequadas e pertinentes 

de serem oferecidas aos alunos, de modo a possibilitar a identificação de suas opiniões. 

A análise dos dados levantados pelo inquérito aplicado aos sujeitos da pesquisa foi feita a 

partir da Escala Likert, que é um método psicométrico, que visa identificar e verificar o grau de 

concordância dos sujeitos com as afirmações, buscando caracterizar as ambiguidades do curso. 

As respostas aos três primeiros questionários foram analisadas a partir de uma escala de 

cinco alternativas, pontuadas de um a cinco, organizadas da menor para a maior pontuação: 

discordo totalmente (DT) – um ponto; discordo parcialmente (DP) – dois pontos; nem 

concordo/nem discordo (NC/ND) – três pontos; concordo parcialmente (CP) – quatro pontos; 

e concordo totalmente (CT) – cinco pontos. O objetivo foi o de medir o grau de consistência de 

cada item. Assim, uma afirmação, para ser considerada consistente, deveria apresentar um alto 

grau de variabilidade no conjunto de respostas, de modo a não caracterizar uma afirmação 

óbvia.   

Para identificação do grau de consistência de cada uma das afirmações, as fórmulas 

utilizadas foram: 

 

d = ∑ ma – ∑ me C = d/n 

   

Onde: 

ma: somatório maior; 

me: somatório menor; 

d: diferença entre dois somatórios; 

n: nº de casos de cada subgrupo; 

C: grau de consistência. 

 O primeiro questionário foi construído com 10 afirmações e aplicado a 24 alunos. O 

segundo foi elaborado com 36 afirmações e aplicado a 150 alunos, com retorno de respostas 

em 116 deles, mas com a utilização de 84 desses. Já o terceiro questionário contou com 24 
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afirmações e foi aplicado a 120 alunos. Destes foram devolvidos 83 formulários que 

possibilitaram a utilização de 70. 

A cada questão procedeu-se à aplicação da fórmula de modo a identificar as afirmações 

consistentes para a composição do questionário final, aplicado a 832 alunos do curso de 

Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior privada na cidade de São Paulo, em 19 turmas, 

divididas nos quatro campi do curso presencial, nos períodos da manhã e da noite, 

caracterizados no 3º capítulo. 

No entanto, por ser a proposta desta tese a busca por conteúdos e opiniões também de 

“atores privilegiados10” sobre o curso de Pedagogia, optou-se por entrevistar dois 

pesquisadores, além da relatora das DCNP publicadas em 2006. Conforme Lakatos (2007, p. 

197), “[...] a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto”.  

Considerando os procedimentos adotados na pesquisa, a entrevista realizada pode ser 

considerada como semidirigida ou semiestruturada em profundidade, ou reflexiva, realizada 

após contato inicial, em encontro presencial, seguindo o roteiro construído, com objetivos bem 

claros sobre as informações que se pretendia obter sobre o curso de Pedagogia.  

O referencial teórico de análise da presente tese foi construído paulatinamente, 

identificando em Paulo Freire o educador que, apesar de não ter se debruçado às reflexões sobre 

o Ensino Superior, se dedicou a estudar a educação e, principalmente, nos apresentou uma 

proposta consistente e possível de ser colocada em prática, para a análise da formação de 

professores progressistas em nosso país. 

 Consideramos, a princípio, o livro Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à 

prática educativa (FREIRE, 1996), como referência de análise do curso de Pedagogia, sua 

identidade, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais, pois o próprio autor, no início desse 

livro, em suas primeiras palavras e no primeiro capítulo, indicou que o livro se destinava a 

discutir a formação docente, os saberes fundamentais à prática educativa, prática essa 

progressista ou educativo-crítica, visando à autonomia dos educandos. Apresentou ainda a 

responsabilidade ética de professores no exercício da tarefa docente, assim como daqueles que 

ainda estão em formação.  

Buscamos ainda as contribuições na obra Política e Educação (FREIRE, 2001), que 

trouxe-nos uma delimitação histórica e social do que seria prática educativa, além da descrição 

dos obstáculos existentes a uma prática educativa progressista. Nas leituras do livro Professora 

                                                           
10  Atores privilegiados, compreendidos como pessoas representativas e de merecido destaque nos estudos 

realizados sobre o Curso de Pedagogia no Brasil. 
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sim, tia não (FREIRE, 2007), encontramos as reflexões e críticas à ausência da consciência 

política dos professores e professoras, além de explicações ainda mais práticas do que deveria 

ser realizado pelos professores de modo a se garantir uma ação educativa mais progressista. 

As leituras possibilitaram a articulação entre algumas das categorias identificadas na 

análise de conteúdo dos entrevistados e as categorias teóricas de análise que construímos a 

partir de Paulo Freire. 

As categorias por nós elencadas foram: autonomia, politicidade, práticas educativas e 

saberes da docência, compreendendo que autonomia era uma categoria marcante das reflexões 

de Freire, podemos dizer que era uma de suas defesas centrais, objetivo primordial dos 

educadores ou professores no ato educativo, visando à sua autonomia e à autonomia de todos, 

em uma sociedade mais justa e democrática; nas palavras de Freire (1996, p. 71), “[...] o 

trabalho de construção de autonomia é o trabalho do professor com os alunos e não do professor 

consigo mesmo”. 

A autonomia pode ser compreendida como um processo de construção conjunta, em que 

o pensar e o fazer, pelo exemplo se concretizam. Segundo Freire (ibid., p. 120), “Autonomia é 

um processo de decisão e de humanização que vamos construindo historicamente, a partir de 

várias, inúmeras decisões que vamos tomando ao longo de nossa existência”. 

A categoria politicidade também foi selecionada, por representar outra luta presente nas 

reflexões de Freire, seu compromisso com a busca da igualdade, como uma proposta política 

ética, reflexiva, democrática, progressista, dizendo não a uma postura bancária que recebe a 

tudo sem questionamentos. Politicidade não ingênua, não apenas dizer que a educação por si só 

é um ato político, que o projeto pedagógico da escola é a representação de uma proposta 

política. O professor precisa ter essa consciência e ainda saber que suas decisões estão 

imbricadas a concepções políticas que atendem a uns ou outros interesses; suas escolhas não 

podem ser descuidadas, é preciso que tenha a compreensão que nenhum campo ou atitude são 

neutros; a escola não é neutra, o currículo não é neutro. E que o professor não é professor 

sozinho, ele representa uma classe e está numa sociedade, determinada pelas suas escolhas 

políticas e de outrem. 

 A escolha pela categoria práticas educativas, no plural mesmo, representa a pluralidade 

de sentido e significado que as reflexões de Freire possibilitarão à nossa análise, o que em sua 

definição compreendemos como uma prática social que acontece em espaço e tempo 

delimitados, caracteriza-se no eixo central da formação docente e na busca pela “autonomia do 

ser dos educandos”.  
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 Práticas educativas são as práticas esperadas de um professor. Trata-se de uma prática 

progressista, formadora, responsável, preocupada com a formação dos que ainda estão em 

formação; pauta-se na ética, preocupando-se em testemunhá-la. Nas palavras de Freire (1996, 

p. 26), “[...] não temo dizer que inexiste validade no ensino que não resulta um aprendizado em 

que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que 

não foi aprendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz”. 

 O processo de aprender também compõe a prática educativa, cuja compreensão pauta-

se também nas reflexões de Freire, que ensinar não é transferir conhecimento, mas construir 

junto. 

 

Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que 

estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, 

aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que 

se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção 

do conhecimento ainda não existente (ibid., p. 21). 

 

 Os saberes da docência correspondem à última categoria de análise utilizada nesse 

estudo; representam a síntese dos saberes esperados dos professores, na perspectiva de sua ação 

docente, da formação docente e de seu compromisso pessoal e social. 

 Da ação docente espera-se que o professor saiba fazer, pautado num respeito aos seus 

saberes e aos saberes de seus alunos, sempre buscando ir além do aparente, do óbvio,  tendo na 

pesquisa o respaldo para suas ações. Que ele busque aprender como fazer, de modo ético e 

crítico. Da formação docente, espera-se o comprometimento com a busca do conhecimento, 

que ele busque o saber, que ele exerça a curiosidade epistemológica alegre, esperançoso e 

convicto de que esse é o caminho a ser trilhado. 

 De seu compromisso como professor, que ele saiba ser gente, que, ao se respeitar, 

respeite os outros, respeite os alunos e compartilhe desse respeito para a construção de uma 

sociedade melhor. Espera-se que esse professor tenha liberdade e saiba dar liberdade aos 

educandos, que compreenda que ser autoridade, quando preciso, é querer bem ao outro.  

O trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro, intitulado “O curso de 

Pedagogia no Brasil”, apresenta, do ponto de vista histórico, as ambiguidades construídas e/ou 

instituídas a partir dos contextos históricos e sociais do curso de Pedagogia brasileiro. O 

histórico do curso de Pedagogia já foi construído e apresentado por grandes pesquisadores e 

estudiosos da área11, que nos serviram de base. Optou-se por retomar o curso de Pedagogia pela 

ótica das ambiguidades e contradições que podem ser encontradas na sua trajetória histórica e 

                                                           
11  Tanuri (2000), Bissolli da Silva (2006a), Saviani (2012) e Cruz (2011). 
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nas diversas demandas que sobre ele recaem nos dias de hoje. Delimitou-se o histórico do curso, 

de sua criação na década de 1930 até a publicação da LDB n.º 9.394/96, deixando as discussões 

sobre as DCNP para o segundo capítulo. 

O segundo capítulo, denominado “O curso de Pedagogia no corpus Normativo”, versa 

sobre os elementos legais que caracterizam o curso na atualidade, por se entender que o 

processo de sua discussão, elaboração e formulação do documento final indica as atuais 

ambiguidades que podem ser encontradas, tais como: a existência temporária e simultânea de 

dois cursos distintos, o curso Normal Superior e o curso de Pedagogia; a discussão sobre a 

formação para a atuação na infância compreendida entre zero e dez anos e a distinção entre as 

características peculiares entre a Educação Infantil e o primeiro segmento do Ensino 

Fundamental; a distinção entre o professor e os técnicos da educação. 

O terceiro capítulo, intitulado “A voz dos estudantes de Pedagogia” apresenta 

descritivamente os procedimentos metodológicos adotados para a realização da coleta, 

tabulação e interpretação da opinião dos alunos do curso de Pedagogia de uma Instituição 

Privada de Ensino Superior da capital paulista. Para que a pesquisa final pudesse ser realizada 

foram construídos três instrumentos prévios, que serviram de base para a validação das 

afirmações a serem utilizadas no instrumento final. As respostas, os resultados e os gráficos 

produzidos possibilitaram identificar a tendência de opinião dos sujeitos da pesquisa.  

O quarto capítulo, intitulado “A voz dos educadores e pesquisadores”, apresenta o 

processo de formulação, aplicação, tabulação e interpretação das entrevistas realizadas com um 

ex-representante do Conselho Nacional de Educação (CNE), relator das DCNP, e dois 

pesquisadores das questões relativas ao curso. Descreve o percurso metodológico adotado e as 

escolhas efetivadas para a construção das categorias de análise dos dados. 

Nas Considerações finais, retoma-se o percurso realizado indicando a confirmação da 

hipótese apresentada e respondendo às perguntas que foram colocadas no projeto de tese. 
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CAPÍTULO I 

O CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL 

 

O foco desse capítulo é a reapresentação do histórico do curso de Pedagogia de nosso 

país, sob a perspectiva das ambiguidades e contradições identificadas no período delimitado 

entre sua criação e a publicação da LDB 9.394/96, uma vez que as ambiguidades identificadas 

refletem e influenciam o curso até hoje. 

 Para que se possa chegar ao período do histórico do curso propriamente dito, apresenta-

se, inicialmente, um olhar ampliado da história para além da educação brasileira, cuja 

perspectiva escolhida também é a apresentação de marcos que podem e foram considerados 

como contradições ou ambiguidades nos fundamentos do pedagogo, professor ou não. Quando 

se chegar finalmente à educação brasileira, apresenta-se um panorama geral dos fatos da 

educação de nosso país, desde a chegada dos jesuítas, o desenvolvimento da Colônia, a 

instituição do Império e da República até a implantação do curso de Pedagogia no final dos 

anos de 1930. 

 Dá-se destaque às características que marcaram a constituição do pedagogo como 

profissional na Europa até a chegada em nosso país, que, em certa parte, reproduziu essas 

características da história de outros países, e, em outra, criou ainda mais elementos de 

ambiguidades no curso. 

 O histórico do curso será apresentado a partir de cinco delimitações, sendo quatro delas 

consideradas como ambiguidades e uma como contradição. As ambiguidades estão no campo 

das indefinições dos espaços de formação ou do tipo de formação que o curso ofereceu aos seus 

egressos. Já a contradição foi caracterizada como uma impossibilidade de atuação do pedagogo 

nas escolas primárias, apesar de serem eles os futuros professores formadores desse grupo de 

docentes. 

 Ao final, registra-se que a contradição, por instrumentos legais que fizeram parte dessa 

história, foi superada, mas que as ambiguidades não, sendo substituídas por elementos novos, 

seja em termos legais que se sucederam, seja pelas concepções que respaldavam as práticas 

intrínsecas da atuação. Por opção, apesar de as DCNP serem consideradas como parte da 

legislação que ampara o atual curso e figurarem com mais elementos no segundo capítulo, neste 

primeiro, a normativa foi considerada como marca importante da última ambiguidade 

apresentada, por representar um período fértil de discussão até a sua publicação. 
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1 ASPECTOS HISTÓRICOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Para adentrarmos no histórico do curso de Pedagogia no Brasil, apresentando suas 

ambiguidades e contradições, apresentaremos antes aspectos históricos para além da educação 

brasileira, com um olhar ampliado sobre a história da educação. Compreender os sentidos dados 

à Pedagogia e à educação possibilitará a reflexão sobre a influência desses termos 

historicamente.  

Conforme descrito por Saviani (2012, p. 1),  

 

[...] ao longo da história da chamada civilização ocidental, a Pedagogia foi 

firmando-se como correlato da educação, entendida como o modo de apreender 

ou de instituir o processo educativo. Efetivamente, a educação aparece como 

uma realidade irredutível nas sociedades humanas. Sua origem confunde-se com 

as origens do próprio homem. Na medida em que o homem se empenha em 

compreendê-la e busca intervir nela de maneira intencional, vai constituindo um 

saber específico que, desde a Paideia grega, passando por Roma e pela Idade 

Média, chega aos tempos modernos fortemente associado ao termo “Pedagogia”. 

 

Pedagogia é um termo de origem bastante antiga, mas que pouco modificou-se ao longo 

dos tempos, se se considerar que ainda existem profissionais com uma compreensão da 

Pedagogia vinculada ao gostar de crianças12, remetendo-nos ao conceito de “conduzir a 

criança”, cujo trabalho era realizado pelo escravo. Como posto por Saviani (ibid., p. 2), 

 

[...] desde a Grécia, delineou-se uma dupla referência para o conceito de 

Pedagogia. De um lado, foi desenvolvendo-se uma reflexão estreitamente ligada 

à filosofia, elaborada em função da finalidade ética que guia a atividade educativa. 

De outro lado, o sentido empírico e prático inerente à Paideia entendida como a 

formação da criança para a vida reforçou o aspecto metodológico presente já no 

sentido etimológico da Pedagogia como meio, caminho: a condução da criança. 

 

Parte-se  aqui da reflexão que é possível ser feita sobre a compreensão do termo e não 

de suas definições. Já em sua origem, há um duplo sentido dado ao conceito, uma dupla maneira 

de se compreender seu sentido: um mais filosófico (o pensar); outro, mais prático. Ao se 

atualizarem esses sentidos, pode-se fazer algumas perguntas: O pedagogo formado pelo curso, 

hoje, deve se preocupar com os aspectos teóricos do curso ou com a sua atuação (a prática)? 

Será que a pergunta caberia desde sua origem? Ou ainda, passado tanto tempo, por que ainda 

fazemos as mesmas perguntas? 

Para Saviani (2012, p. 1-2),  

                                                           
12  [...] o “peda” do termo Pedagogia vem do grego paidós, que significa criança. Ora, ensino dirige-se a crianças, 

então quem ensina para crianças é pedagogo. E para ser pedagogo, ensinador de crianças, faz-se um curso de 

Pedagogia, isto é, um curso que forma professores para ensinar crianças (LIBANEO, 2011, p. 66). 
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[...] no quadro apontado, a Pedagogia desenvolveu-se em íntima relação com 

a prática educativa, constituindo-se como a teoria ou ciência dessa prática, 

sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo 

intencional de realizar a educação. Ao longo de vários séculos, a Pedagogia 

construiu uma rica tradição teórica e científica sobre a prática educativa que 

deve continuar a ser desenvolvida, a despeito e até mesmo por causa das 

inúmeras negativas de que foi alvo na história do pensamento humano. 

 

 A princípio, é indicada a importância de preocupar-se com os dois sentidos, e não de 

priorizar um em detrimento ao outro; mas mostrou também que a questão não está na 

perspectiva conceitual do termo, mas muito mais voltada para as questões da atuação e 

reconhecimento como profissão. 

 Mesmo na Europa, nos séculos XVII e XVIII, a profissão docente era uma ocupação 

secundária e não especializada. Mas, ainda assim, produtora de um corpo de conhecimento – 

saberes e técnicas que marcaram caracteristicamente a profissão, que perduraram por muito 

tempo. As questões da atuação ainda apresentavam as influências religiosas, ou seja, estavam 

atreladas aos saberes e técnicas desenvolvidos e existia um corpo de normas e valores 

permeados pelas crenças religiosas. 

Somente no século XVIII, a atuação de professores deixa de ser controlada pela Igreja, 

passando para o controle do Estado. É o início do processo de institucionalização dos sistemas 

escolares. Essa estatização modifica os processos e modos de identificação com a profissão, 

criando regras de seleção, unificação de procedimentos, técnicas e uma nova sistematização do 

currículo, sendo que 

 

[...] o estabelecimento das escolas destinadas ao preparo específico dos professores 

para o exercício de suas funções está ligado à institucionalização da instrução pública 

no mundo moderno, ou seja, à implementação das ideias liberais de secularização e 

extensão do ensino primário a todas as camadas da população (TANURI, 2000, p. 

620). 

 

Esse processo iniciado no século XVIII ganha força no século XIX, marcado pelo início 

da indefinição da identidade docente, que deixa de ser ligado à Igreja, passando a ser 

funcionário do Estado, bem como passa a reproduzir uma dada ordem social dominante e seus 

interesses. Por outro lado, goza de relativa autonomia, poder, prestígio, aproximando-se da 

possibilidade de ascensão social.  

No século XIX, também acontece a chamada expansão escolar, com a ampliação do 

número de escolas e, consequentemente, a estratificação social, sendo a escola representante da 

possibilidade de mobilidade social, mas, ainda assim, segregadora e elitista.  
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Com a expansão das escolas, inicia-se a preocupação com a formação dos professores, 

o que leva ao surgimento das Escolas Normais, espaço institucional destinado à formação 

específica dos professores como possibilidade de desenvolvimento da profissão. Segundo 

Tanuri (2000), somente após a Revolução Francesa foi possível a implantação dos sistemas 

públicos de ensino, colocando a Escola Normal sob a tutela do Estado e destinando-a à 

formação de professores leigos. De acordo com Saviani (2012), a partir da criação das Escolas 

Normais, configuram-se dois modelos de formação de professores: um voltado para os 

conhecimentos culturais e domínio de conteúdos específicos e outro voltado para o 

conhecimento da prática docente, o saber ser professor – considerando a didática como a base 

para essa atuação. Nas palavras do autor, 

 

a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a formação dos 

professores esgota-se na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área 

de conhecimento correspondente à disciplina que o professor irá lecionar. 

b) modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, este modelo considera 

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

preparo pedagógico-didático (ibid., p. 7). 

 

 Tal contraposição ainda hoje vigora. Muitas das críticas feitas aos cursos de 

licenciaturas que se identificam hoje estão pautadas nessa discussão: os cursos são muito 

propedêuticos e pouco práticos; ou são práticos demais e não apresentam conteúdo ou 

fundamentação teórica. 

Ainda segundo Saviani (ibid.), o modelo pedagógico-didático esteve presente nas 

Escolas Normais, vinculadas à formação dos professores primários; já o modelo dos conteúdos 

culturais-cognitivos esteve vinculado às universidades, ou demais Instituições de Ensino 

Superior, que visavam à formação dos professores secundários. Como assevera Saviani (ibid., 

p. 7-8),  

 

[...] em verdade, quando se afirma que a universidade não tem interesse pelo problema 

da formação de professores, o que se está querendo dizer é que ela nunca se preocupou 

com a formação específica, isto é, com o preparo pedagógico-didático dos 

professores. 

 

 Demarcada historicamente, havia uma dualidade de formação dos professores que 

poderia, muitas vezes, materializar um desprestígio da formação do professor primário, por 

estar fora do espaço da Universidade (ou do Ensino Superior), e ainda uma dicotomização entre 

uma formação mais teórica e cultural e outra mais prática. 
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 Identifica-se que, na história da educação brasileira, essa característica de formação em 

muito se repete. E é apenas a partir da publicação da LDB n.º 9.394/1996 que a formação do 

professor de Educação Básica chega ao espaço da universidade. 

 

1.1 Aspectos históricos da educação brasileira 

 

Quando se pensa em um histórico sobre a formação de professores no Brasil, via curso 

de Pedagogia, não se pode desconsiderar todo um percurso mais amplo existente da atuação 

dos professores brasileiros praticamente desvinculado dos processos de formação, ainda muito 

distantes do curso de Pedagogia e que, de certo modo, reproduziu a história já vivida em outros 

países, principalmente na Europa. Tal histórico alicerçou toda a concepção de educação e 

permeou a formação dos professores para atuação nas áreas ligadas à docência, gestão e 

especialidades do campo educacional. 

Em linhas gerais, ao se considerar o percurso histórico do exercício da docência, 

identifica-se uma estreita relação dela com a Igreja, uma vez que, inicialmente, cabia apenas 

aos religiosos a responsabilidade pela educação, não só no País, mas, aqui, conduzida 

principalmente pelos jesuítas. Posteriormente, com a vinculação da educação ao Estado, o 

exercício da docência passa a ser representado pelos leigos e a ser atrelado às políticas de 

Estado, que são construídas para o atendimento da população. Entretanto, mesmo distanciando-

se da vinculação religiosa, o trabalho dos professores ainda manteve-se ligado à identidade 

religiosa, como sacerdócio, dom para o exercício da docência (BOCCIA; TODARO, 2013) . 

Durante grande período de nossa história, a existência de professores, fossem eles 

religiosos ou leigos, esteve desvinculada das questões de formação diante da atuação que 

tinham ou teriam. No Brasil colônia, segundo Aranha (2006), as preocupações estavam ligadas 

à produção agrícola, principalmente de subsistência, sendo que a educação e os processos de 

formação de professores não eram preocupação. Pode-se dizer que a educação passa a ser 

considerada apenas após a chegada dos jesuítas, em 1549, e que, em pouco tempo no País, 

fizeram funcionar a primeira escola de leitura e escrita, na recém-fundada cidade de Salvador, 

demarcando o início de um período de mais de 200 anos, até 1759, da educação sob o controle 

da Igreja e da concepção jesuítica. Destaca-se que, aos interessados em dar prosseguimento aos 

estudos, esse deveria ser realizado apenas na metrópole ou em outras universidades da Europa. 

Durante todos esses anos, também não houve nenhum tipo de preocupação com os processos 

de formação dos professores, pois era uma atividade exclusiva dos padres jesuítas. 
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Complementando esse percurso histórico, ainda conforme Aranha (2006), o marco 

histórico do governo do Marques de Pombal é a expulsão dos jesuítas. Assim, toda estrutura 

criada e mantida, até então, pela Companhia de Jesus é abandonada, e nenhuma outra estrutura 

organizacional educativa é imediatamente implementada. Apenas a partir de 1772, quando teria 

sido implantado o ensino público oficial, passaria a existir uma estrutura de educação pública 

no Brasil. No entanto, apenas com a chegada da Família Real é que se inicia a estruturação da 

universidade brasileira, com vistas a atender às necessidades da Coroa sediada em terras 

brasileiras. 

O ensino elementar ainda era bastante precário, assim como a formação dos professores. 

Tanuri (2000) explicita que antes da criação das Escolas Normais, a partir de 1820, houve a 

implantação de escolas de ensino mútuo que se preocuparam com a preparação de seus 

professores, mas, muito mais voltadas à prática e domínio do método do que com questões 

teóricas.  

Apenas com a Reforma de 1834 é que as primeiras Escolas Normais brasileiras foram 

estabelecidas, com vinculação às províncias e com base em modelos europeus, mais 

especificamente no francês. Saviani (2012, p. 13) complementa, dizendo que, 

 

[...] visando à preparação de professores para as escolas primárias, as Escolas Normais 

preconizam uma formação específica. Logo, deveriam guiar-se pelas coordenadas 

próprias do modelo pedagógico-didático. No entanto, contrariamente a essa 

expectativa, predominou nelas a preocupação com o domínio dos conhecimentos a 

serem transmitidos nas escolas de primeiras letras. Nesse sentido, pode-se considerar 

que gravitavam, ainda, em torno do modelo dos conteúdos culturais-cognitivos. O 

currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias que integravam o 

currículo das escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pressupunha era que os 

professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir às 

crianças, excluindo-se, ou pelo menos secundarizando, o preparo didático-pedagógico 

sob forma intencional e sistemática. 

 

De base curricular simplificada, com conteúdo focado no que seria ensinado, e ainda 

com uma falta de interesse da população pela profissão, denota-se a ausência total da 

compreensão da importância e do significado dessa formação. 

Pode-se dizer que foi um primeiro ensaio da implantação das Escolas Normais; durou 

pouco tempo, formou um número quase insignificante de professores, apresentava deficiências 

didáticas e, já naquela época, apresentava-se pouco atrativa. Para Tanuri (ibid., p. 65),  

 

[...] provavelmente, a reduzida capacidade de absorção das primeiras escolas normais 

foi devida não apenas às suas deficiências didáticas, mas sobretudo à falta de interesse 

da população pela profissão docente, acarretada pelos minguados atrativos financeiros 

que o magistério primário oferecia [...]. Acrescente-se ainda a ausência de 
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compreensão acerca da necessidade de formação específica dos docentes de primeira 

letras. 

 

Constata-se, assim, que as preocupações sobre a formação de professores e, ainda mais, 

sobre a formação desses professores formadores foram negligenciadas por muito tempo e ainda 

distanciadas das questões relacionadas ao Ensino Superior.  

Nesse processo de busca pela melhoria da qualidade do ensino, a Reforma da Instrução 

Pública do Estado de São Paulo, em 1890, fixou um padrão de organização e funcionamento às 

Escolas Normais. Essa reforma, como explica Saviani (2012, p. 15),  

 

[...] foi marcada por dois vetores: enriquecimento dos conteúdos curriculares 

anteriores; e ênfase nos exercícios práticos de ensino, cuja marca característica foi a 

criação da Escola-Modelo anexa à Escola Normal, na verdade a principal inovação da 

reforma. De fato, foi por meio dessa escola de aplicação que o modelo pedagógico-

didático se tornou a referência para a formação de professores propiciada pelas 

Escolas Normais. 

 

A partir do modelo pedagógico-didático, voltado para a preocupação da atuação do 

professor, destaca-se uma frase dos reformadores da Instrução Pública do Estado de São Paulo 

que caberia nos dias de hoje: 

 

[...] sem professores bem preparados, praticamente instruídos nos modernos processos 

pedagógicos e com cabedal científico adequado às necessidades da vida atual, o 

ensino não pode ser regenerador e eficaz (São Paulo, 1890). E mestres assim 

qualificados “só poderão sair de escolas normais organizadas em condições de 

prepará-los” (REIS FILHO, 1995, p. 44 apud SAVIANI, 2012, p. 14-15). 

 

 Em pleno século XXI, após mais de cem anos desse posicionamento, agora com as 

questões da formação dos professores discutidas no espaço da Universidade, do Ensino 

Superior, ainda discutimos a mesma questão: a necessidade de uma formação adequada às 

necessidades atuais, com vinculação pedagógica e científica, além das condições e da 

organização para o sucesso dessa empreitada. Sobre a questão dos estudos em nível superior, 

aduz Saviani (ibid., p. 15),  

 

[...] foi também nessa reforma da instrução pública paulista do início da República 

que ocorreu a primeira tentativa de elevar os estudos de educação ao nível superior. 

A lei nº 88, de 8 de setembro de 1892, instituiu o curso superior da Escola Normal 

organizado em duas seções, a científica e a literária, com dois anos de duração, tendo 

como finalidade a formação de professores para as Escolas Normais e ginásios. E “no 

regulamento da Escola Normal de São Paulo, aprovado em 9 de outubro de 1896, o 

curso superior reaparece apenas como um dos cursos da Escola Normal de São Paulo”, 

tendo como objetivo a formação de professores para o ensino secundário (REIS 

FILHO, 1995, p. 162). Mas, embora essa legislação tenha permanecido até a reforma 

de 1920, o curso superior previsto jamais foi implantado. 
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Essa tentativa teve um longo caminho a ser percorrido, até que realmente se chegasse 

ao patamar da formação de professores da primeira etapa da Educação Básica concretizado no 

espaço do Ensino Superior, dos chamados então, à época, “professores primários”, hoje 

professores da Educação Infantil e do primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

Antes de se elencar aspectos da história do curso de Pedagogia no Brasil, há que se 

indicar que se considera, em termos de perspectiva, que a profissão do pedagogo tem 

marcadamente uma desvalorização social atrelada a ela; pode-se dizer que, desde sempre, a 

educação foi desprestigiada. O reconhecimento e o prestígio de se cursar as universidades não 

estavam relacionados à carreira do Magistério.  

A necessidade da formação de quadros diante da ampliação do oferecimento de 

educação à população e as medidas adotadas para se atender a essas necessidades marcaram a 

formação na carreira por processos acelerados, facilitados ou até simplificados de formação, 

oferecidos em níveis anteriores ao Ensino Superior. A década de 1920 foi uma época importante 

para o estado de São Paulo, com um crescente ritmo de desenvolvimento econômico e 

ampliação de espaço para a educação e formação, atreladas à possibilidade do desenvolvimento 

nacional. Aponta Assis (2007, p. 29) que  

 

[...] é nesse momento que a educação recebe, pela primeira vez, a responsabilidade 

por modificar a sociedade através da conscientização de seus indivíduos, já que a 

escola começa a ser vista como um aparato importante não apenas para o 

desenvolvimento, mas para um desenvolvimento acelerado. Também é a primeira vez 

que a sociedade deposita no compromisso acadêmico a possibilidade de ascensão 

social que persistirá durante todo o século XX. 

 

Sendo assim, o primeiro momento em que a educação passa a ter certo prestígio está 

relacionado ao poder capitalista. Ela ganha sua importância por representar uma possibilidade 

de ascensão social e, não, como forma de emancipação. Contudo, não se pode negar que o 

movimento renovador da década de 1920, segundo Saviani (2012), provocou um processo de 

organização do campo educacional, que possibilitou à Pedagogia uma conquista de espaço no 

campo acadêmico. Tal conquista foi  traduzida ainda em discussões sobre a profissionalização 

da atividade docente, a formação específica e o espaço dessa formação, sendo o Ensino Superior 

indicado como um possível e adequado espaço, no qual 

 

[...] a organização do campo educacional implicava a profissionalização da atividade 

dos educadores, de modo geral, e dos professores, em particular. E a 

profissionalização, por sua vez, implicava uma formação específica, o que se iniciou 

no século XIX com as tentativas intermitentes de criação de Escolas Normais para a 

formação de professores primários as quais vieram a adquirir alguma estabilidade no 

século XX. Colocava-se, porém, a questão da formação dos professores das Escolas 

Normais e do ensino secundário em seu conjunto, o que acabou por provocar a 
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exigência de se abrir espaço para os estudos pedagógicos em nível superior 

(SAVIANI, 2012, p. 27-8). 

 

Essa discussão teve seu início no século XX e, ainda hoje, mantém-se ativa como pauta 

de questionamentos e discussões sobre o mesmo tema. 

Na década de 1930, o governo provisório de Getúlio Vargas criou o Ministério da 

Educação e Saúde Pública. Supõe-se assim que, pela primeira vez, pensou-se em uma ação 

planejada que visava à organização da educação nacional. A Reforma Francisco Campos é 

marcada por vários decretos, dentre eles o que instituiu o Estatuto das Universidades 

Brasileiras. De acordo com Saviani (ibid., p. 16), o decreto n.º 19.851/1931 “[...] previu, entre 

os cursos necessários para se constituir uma universidade no Brasil, o de educação, ciências e 

letras. Começa-se a abrir, a partir disso, o espaço acadêmico da Pedagogia”. Considerando que   

 

[...] o conceito de academia, quando referido ao desenvolvimento dos estudos e ao 

cultivo das Ciências, se aplica por excelência às universidades, o conceito de  “espaço 

acadêmico da Pedagogia” expressa o lugar ocupado pelos estudos de educação no 

âmbito do ensino superior de modo geral, e, mais especificamente, no âmbito das 

universidades. E o referido decreto, exatamente quando se propõe a regular o 

funcionamento das universidades estabelecendo as condições para que uma instituição 

de ensino superior se constitua como universidade, introduz a educação como uma 

dessas condições (id. ibid.). 

  

A Universidade de São Paulo (USP) foi criada e tornou-se a primeira universidade a 

seguir a proposta do novo tipo de organização proposto para as universidades, indicado pelo 

decreto federal. Segundo Aranha (2006), após a publicação do referido decreto, as escolas 

secundárias ganharam impulso e os próprios alunos da Faculdade de Filosofia de São Paulo 

complementavam sua formação no Instituto de Ensino. Contudo  

 

[...] o simples fato de uma nova faculdade figurar ao lado das 3 tradicionais com peso 

equivalente podendo somar-se a elas ou, até mesmo, substituir uma delas na 

organização da universidade já representa um indicador da importância que se passou 

a dar aos estudos superiores de educação (SAVIANI, 2012, p. 16). 

 

Apesar do espaço conquistado, como aponta Aranha (ibid.), a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras, recém-criada, atendeu verdadeiramente à necessidade de formação do 

magistério secundário, marcando um avanço; mas negligenciou a Educação Fundamental, 

sendo considerado um empecilho à democratização do Ensino Público Fundamental e ainda, 

naquela época, não efetivou o processo de formação dos professores de modo concreto. 

Da despreocupação com a formação dos professores à criação das Escolas Normais, 

com posterior ampliação do currículo, e ainda com a explícita preocupação dos reformadores 
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da Instrução Pública de São Paulo, com a formação e suas condições, aproxima-se do histórico 

do nosso curso de Pedagogia.  

 

1.2  Ambiguidades do curso de Pedagogia 

 

Como foi indicado na introdução, o termo ambiguidade é compreendido como 

duplicidade de sentido, dualidade do termo ou possibilidade de interpretações diversas. Ele é 

aqui utilizado para caracterizar os pontos históricos do curso de Pedagogia que identificou-se 

com a possibilidade de gerar mais de uma possibilidade de interpretação, ou ainda dificuldade 

de compreensão de seus objetivos, espaços, fins e formação oferecida. 

A partir do período que delimitou-se para a construção desse histórico, identificou-se 

quatro marcos que se caracterizam como ambiguidades do curso de Pedagogia: 

a) dois espaços de formação: o Instituto de Educação, com a escola de professores e com 

a incorporação à universidade, e posterior criação do curso de Pedagogia, também com 

o objetivo de formar professores; 

b) a partir da implantação do curso de Pedagogia, identifica-se a existência de duas 

formações num mesmo espaço: a formação dos bacharéis e a dos licenciados (esquema 

3+1); 

c) reforma universitária, com criação e distinção das especialidades (as habilitações), 

inclusive para o Magistério; 

d) retomada da primeira ambiguidade a partir da publicação da atual LDB; abertura de dois 

espaços para a formação e uma distinção entre o espaço de formação dos professores e 

dos “pedagogos”: Normal Superior/Instituto de Educação (retomada do termo) e o curso 

de Pedagogia. 

 

1.2.1 Os Institutos de Educação e o curso de Pedagogia 

 

A transformação das Escolas Normais em Institutos de Educação, na década de 1930, 

fruto da implementação das ideias escolanovistas, com objetivo da formação de professores, a 

partir da reforma educacional empreendida por Anísio Teixeira no Distrito Federal e a criação 

do curso de Pedagogia em 1939, demarcam a primeira ambiguidade relacionada ao curso de 

Pedagogia, visto que caracterizaram a existência de dois espaços distintos para a formação de 

professores. Como descreve Cruz (2011, p. 30),  

 



55 

[...] a Pedagogia, antes mesmo de se constituir em um curso, adentrou o contexto 

universitário pela via dos Institutos de Educação, sobretudo a partir das experiências 

escolanovistas do Instituto de Educação do Distrito Federal, concebido por Anísio 

Teixeira e dirigido por Lourenço Filho, em 1932, e do Instituto de Educação de São 

Paulo, criado um ano depois por Fernando de Azevedo. 

 

A Escola Normal da capital em São Paulo, com a denominação de Instituto de Educação 

“Caetano de Campos”, passou a ministrar, em sua Escola de Professores, cursos de formação 

de professores primários, curso de formação pedagógica para professores secundários, bem 

como curso de especialização para diretores e inspetores. Incorporado à USP em 1934, passou 

a responsabilizar-se pela formação pedagógica dos alunos das diversas seções da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP, transferindo, assim, os catedráticos do Instituto para a nova 

seção.  

Segundo Tanuri (2000), no Distrito Federal, a Escola de Professores do Instituto de 

Educação foi incorporada à recém-criada Universidade do Distrito Federal, em 1935, com o 

nome de Faculdade de Educação, anterior à instituição do curso de Pedagogia. Conforme Cruz 

(ibid., p. 30), esses Institutos tinham como concepção de formação a perspectiva da Pedagogia 

como ciência, “[...] visando proporcionar ao futuro professor a necessária formação para a 

docência e, também, para a pesquisa”. Constituiu-se em um caminho para se chegar ao curso 

de Pedagogia, que foi instituído ao final do anos de 1930, o qual 

 

[...] decorreu de um longo processo de tentativas dos legisladores em definir as bases 

da formação do professor, em especial, para atuar no ensino secundário. Francisco 

Campos, ao assumir o Ministério da Educação e Saúde Pública, em 18 de novembro 

de 1930, destacou a necessidade de formação específica para os professores desse 

nível de ensino. No ano de 1931, ao empreender a reforma do ensino secundário, 

sugeriu a criação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras (ibid., p. 30). 

 

Também na década de 1930, a Associação Brasileira de Educação (ABE) fortaleceu-se 

junto à categoria de professores. O pedagogo passou a ser considerado o profissional capaz de lidar 

com as diversas questões que envolvem o processo educativo, fazendo com que surgissem cursos 

regulares de aperfeiçoamento do Magistério e de formação de administradores escolares. Mas, 

como nos indica Assis (2007), a criação desses cursos regulares não trouxe clareza quanto aos 

papéis e diferenças estabelecidas entre o pedagogo e o professor. Todavia,  

 

[...] ainda que não houvesse clareza sobre o seu papel e se havia ou não diferença entre um 

pedagogo e um professor, duas medidas foram traçadas: aperfeiçoamento de professores em 

ensino superior e um curso de preparo técnico para profissionais não docentes.  

O primeiro objetivo “aperfeiçoamento de professores em nível superior” apresentou 

duas etapas: inicialmente aprovou-se os decretos nº 1.750/1920 e nº 3.356/1921 

versando sobre a Faculdade de Educação, mas em verdade o decreto nº 5.846/1933 

que instituía a transformação da Escola Normal da Capital em Instituto Pedagógico 
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de São Paulo, o qual mais tarde passou a chamar-se Instituto de Educação Caetano de 

Campos, que permaneceu com a tarefa de formar professores em nível superior. 

(ASSIS, 2007, p. 31-32). 

 

Para Saviani (2012, p. 19), a nova Faculdade de Educação deveria ser mais que “[...] um 

‘órgão de alta cultura ou de ciência pura e desinteressada’, mas deveria ser ‘antes de tudo e 

eminentemente, um Instituto de Educação’ cuja função precípua seria a formação dos 

professores, sobretudo os do ensino normal e secundário”. 

O curso de Pedagogia foi finalmente criado em 1939. Contudo, aquilo que se 

esperançava, que se tornasse uma solução para os problemas sobre os espaços de formação de 

professores, não se confirmou. A divisão entre esses espaços é ampliada com a criação de um 

novo curso que existirá de modo concomitante aos anteriores e marcará, logo em seu início, 

uma ambiguidade no oferecimento de suas possibilidades de formação. 

 

1.2.2  Um curso, duas formações: bacharel e licenciado 

 

Segundo Saviani (2012), a criação do curso de Pedagogia deu-se a partir da promulgação 

do decreto-lei n.º 1.190, de 04 de abril de 1939, como um curso de bacharelado tal como os 

demais existentes na universidade, com o objetivo de formar o pedagogo bacharel-técnico da 

educação e também com a possibilidade de formar o pedagogo-professor-licenciado. Ou seja, 

em um só curso, já com dupla função  

 

[...] de formar bacharéis e licenciados para várias áreas, inclusive para o setor 

pedagógico, ficou instituído, por tal documento legal, o chamado “padrão federal” ao 

qual tiveram que se adaptar os currículos básicos dos cursos oferecidos pelas demais 

instituições do país. O curso de Pedagogia foi previsto como o único curso da “seção” 

de Pedagogia que, ao lado de três outras – a de filosofia, a de ciências e a de letras – 

com seus respectivos cursos, compuseram as “seções” fundamentais da Faculdade. 

Como “seção” especial foi instituída a de didática, composta apenas pelo curso de 

didática (SILVA, 2006a, p. 11). 

 

Assim, marcou-se sua segunda ambiguidade, pois desde seu início contemplou a 

formação dos profissionais da educação em duas perspectivas, primeiro como especialista 

técnico da educação (via bacharelado) – pedagogo para o exercício principalmente das funções 

administrativas e características do exercício em campos específicos – e também o pedagogo 

para o exercício da docência, o professor, formado via complementação do curso com a 
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licenciatura, a partir de disciplinas didáticas. Marcou-se, já em sua instituição, uma dicotomia13 

na formação, pois,  

 

[...] desde o primeiro decreto-lei que regulamentou seu funcionamento e estrutura, 

estão presentes as dicotomias no campo da formação do educador: professor versus 

especialista, bacharelado versus licenciatura, generalista versus especialista, técnico 

em educação versus professor (SILVA, 2004, p. 18). 

 

Ressaltada ainda pela existência e prestígio da Escola Normal da época, a docência era 

lá, na Escola Normal, considerada como de excelência, deixando a formação para a docência 

do curso de Pedagogia relegada ao segundo plano, definido 

 

[...] como um curso de bacharelado ao lado de todos os outros cursos das demais 

seções da faculdade. O diploma de licenciado seria obtido por meio do curso de 

didática, com a duração de um ano, acrescentado ao curso de bacharelado. Está aí a 

origem do famoso esquema conhecido como 3+1 (SAVIANI, 2012, p. 35). 

 

 A estrutura do curso de Pedagogia era de formação do bacharel nos três primeiros anos 

e, após esse período, a possibilidade da realização da licenciatura, a partir do curso de didática, 

sendo que essa não era uma formação exclusiva dos egressos desse curso, sendo permitida a 

realização do curso de didática a qualquer egresso dos bacharelados oferecidos pelas seções da 

faculdade. A licenciatura  

 

[...] conferiria ao seu portador o direito de ser professor dos cursos de ensino 

secundário, podendo atuar em diversos campos disciplinares. Todavia, formar 

o professor para atuar no ensino secundário não representava a única finalidade dessa 

faculdade. A ela caberia, ainda, o cultivo de uma ambiência cultural que favorecesse 

uma formação para além dos interesses puramente profissionais essencialmente 

focados na formação filosófica, sociológica e histórica da “elite pensante” da 

sociedade da época. (CRUZ, 2011, p. 31-32).  

 

 Para atender à perspectiva da formação da “elite pensante” da sociedade da época, o 

currículo do curso de Pedagogia foi estruturado da seguinte maneira: no primeiro ano, estudos 

complementares de Matemática, História da Filosofia, Sociologia, Fundamentos da Biologia 

Educacional e Psicologia da Educação; no segundo ano de curso, os estudos estariam voltados 

para Administração Escolar, a Estatística Educacional e continuação dos Estudos Sociológicos, 

Psicologia Educacional e História da Educação; por fim, no terceiro ano, além das disciplinas 

já citadas, que continuaram compondo o currículo, acrescentou-se Educação Comparada. 

Dentro dessa estrutura,  

                                                           
13  Dicotomia (do gr. dichotomia: divisão em dois, bifurcação). Divisão de uma classe de fenômenos em duas 

partes, cujas diferenças são contraditórias. Ex.: a classe animal em pedestres e não pedestres. (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2001, p. 54). 
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[...] o curso de didática, com duração de um ano, compunha-se das seguintes 

disciplinas: didática geral; didática especial; psicologia educacional; fundamentos 

biológicos da educação; fundamentos sociológicos da educação; administração 

escolar. Assim, no caso do bacharel em Pedagogia, para obter o título de licenciado, 

bastava cursar didática geral e didática especial, uma vez que as demais já faziam 

parte de seu currículo de bacharelado. (SAVIANI, 2012, p. 35). 

 

Analisando a estrutura curricular do curso a partir das disciplinas descritas, Cruz (2011) 

indica a intenção da formação para a pesquisa, superando o caráter utilitário presente na 

formação dos professores nas Escolas Normais e, assim, assegurar a pesquisa científica, o que 

não foi totalmente alcançado. Para Saviani (ibid.), os possíveis motivos desse objetivo não ter 

sido satisfatoriamente alcançado estariam vinculados à definição de um currículo fechado, com 

um perfil profissiográfico, voltado para a formação de técnico em educação que, cursando 

disciplinas didáticas, tornar-se-ia um professor. De acordo com Saviani (ibid., p. 12), com esse 

modelo implementado por meio do decreto n.º 1.190/1939, instituiu-se  

 

[...] um currículo pleno fechado para o curso de Pedagogia, em homologia com os 

cursos das áreas de filosofia, ciências e letras e não os vinculando aos processos de 

investigação sobre os temas e problemas da educação. Com isso, em lugar de abrir 

caminho para o desenvolvimento do espaço acadêmico da Pedagogia, acabou por 

enclausurá-lo numa solução que se supôs universalmente válida em termos 

conclusivos, agravando progressivamente os problemas que se recusou a enfrentar. 

Com efeito, supondo que o perfil profissional do pedagogo já estaria definido, 

concebeu um currículo que formaria o bacharel em Pedagogia entendido como o 

técnico em educação que, ao cursar didática geral e especial, se licenciaria como 

professor. Mas, quais seriam as funções técnicas próprias do pedagogo? Em que 

medida o currículo proposto para o bacharelado daria conta de formar esse técnico? E 

o licenciado em Pedagogia poderia lecionar que matérias?  

 

O que se esperava dos espaços de formação de professores esteve muito distante do que 

realmente era possível de empreender-se. Talvez tenha existido uma idealização impossível de 

ser atendida naquele momento, dada as características daquele profissional que se constituía. 

Tal fato mantém-se até hoje, visto que as críticas sobre o curso de  Pedagogia e o profissional 

formado ainda persistem e repetem-se. Para Silva (2006a, p. 12), “[...] em sua própria gênese, 

o curso de Pedagogia já revela muito dos problemas que o acompanharam ao longo do tempo. 

Criou um bacharel em Pedagogia sem apresentar elementos que pudessem auxiliar na 

caracterização desse novo profissional”.  

Concordando com Saviani, Silva (ibid., p. 13) complementa que a indicação de um 

currículo para o curso de Pedagogia que pense a formação de um profissional “não claramente 

identificável”, ou seja, criado a partir das demandas da sociedade, mas que não dispunha de um 

campo profissional delimitado, só poderia ser inadequado, sendo que 
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[...] essa inadequação é representada, principalmente, pela tensão provocada, de um 

lado, pela expectativa do exercício de funções de natureza técnica a serem realizadas 

por esse bacharel e, de outro, pelo caráter exclusivamente generalista das disciplinas 

fixadas para sua formação. Outro foco de tensão é o relativo à separação bacharelado-

licenciatura, refletindo a nítida concepção dicotômica que orientava o tratamento de 

dois componentes do processo pedagógico: o conteúdo e o método. (SILVA, 2006a, 

p. 13). 

 

 Essa ambiguidade de formação denota também a dicotomia entre o pensar e o fazer 

docente, minimizando a formação da e para a prática. 

Quanto à dicotomia de formação, esta fica marcada na estrutura que o curso apresentou 

em seu início, visando à formação de bacharéis e de licenciados. A licenciatura, via “curso de 

didática”, como era denominado, não era oferecido e destinado apenas aos bacharéis em 

Pedagogia, mas a todos os interessados em complementar sua formação de bacharelado com 

uma licenciatura. E, ainda, os bacharéis em Pedagogia “[...] fariam apenas duas das seis 

disciplinas, pois as demais poderiam ser eliminadas por equivalência. Fica claro, portanto, que 

o ‘curso de didática’ era voltado para bacharéis de outras áreas que poderiam buscar a 

licenciatura” (ASSIS, 2007, p. 34). 

Demarcou-se, assim, mais um episódio de desvalorização do professor, com a ideia de 

facilitação na formação e até mesmo desqualificação da importância de sua formação, pois, 

com apenas seis disciplinas, era possível formar o professor habilitado a exercer a docência. 

Vale destacar aqui que, apesar da indicação para a docência, ela ainda era ligada à atuação nos 

cursos normais, como se pode constatar na análise de Silva (2006a, p. 13-14): 

 

[...] se problemas de várias ordens já eram vividos pelo bacharel em Pedagogia, 

forçoso é admitir que, para o licenciado em Pedagogia, a situação também não era das 

mais favoráveis. Além dos problemas relacionados com sua formação, [...] possuía 

também problemas relativos ao seu campo de trabalho, pois não tinha o curso Normal 

como um campo exclusivo de atuação. Isto porque a Lei Orgânica do Ensino Normal 

– o decreto-lei n. 8.530/46 – estabelecia que, para lecionar nesse curso, era suficiente, 

em regra, o diploma de ensino superior. Enfim, prova de quão difuso era o mercado 

de trabalho do licenciado em Pedagogia foi o direito de lecionar filosofia, história e 

matemática a ele conferido. 

 

 O pedagogo formado por esse curso, fosse ele bacharel, fosse licenciado, tinha apenas 

como possibilidade de atuação a Escola Normal, e não como um campo específico de sua 

atuação; lá, outros profissionais, mesmo sem o curso de didática, poderiam atuar como 

professores. 
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1.2.3  Reforma Universitária: criação e distinção das especialidades e habilitações 

 

 A Reforma Universitária foi conhecida pela publicação da lei n.º 5.540 (Lei da Reforma 

do Ensino Superior), de 1968, que passou a fixar as normas para o funcionamento do Ensino 

Superior no país, bem como sua articulação com a escola para o Ensino Médio, sendo que  

 

[...] é no parecer 252/6914 do CFE que a Lei da reforma universitária se faz presente 

no curso de Pedagogia, não delimitando apenas a profissão e o tipo de profissional 

que se terá formado no curso, como também se baseando nas necessidades do presente 

momento para indicar quais habilitações deveriam ser apresentadas [...] como coloca 

anteriormente, a visão do pedagogo como um especialista/técnico em educação 

permanece e dita a organização da formação, já que a nova proposta é a formulação 

de um curso com dois momentos distintos: um que apresente uma base comum de 

estudos, pois se considera o setor educacional como um todo; e um segundo momento 

que visa atender as habilitações específicas, oriundas de ramificações a partir da base 

comum citada; são elas: orientação escolar, administração escolar, supervisão escolar 

e inspetor escolar, considerando, ainda, que independentemente da habilitação 

escolhida existia a possibilidade e o consentimento de que esses profissionais também 

fossem professores dos cursos normais (ASSIS, 2007, p. 54-55). 

 

 Completando esse pensamento, Silva (2004, p. 23) indica que “[...] essa formação do 

especialista, imposta ao curso de Pedagogia, conduziu fatalmente a uma visão desintegradora 

do trabalho pedagógico, provocando a fragmentação da formação do Pedagogo”. Demarcou-

se, assim, nova ambiguidade (terceira e maior ambiguidade), que admitiu diferentes 

modalidades e cursos distintos em um mesmo curso, criando e distinguindo as especialidades e 

os diferentes técnicos-especialistas da educação. Como expressa o autor, a “[...] estrutura 

curricular proposta em 1969, carece de consistência do ponto de vista epistemológico e traduz 

uma proposta ambivalente da formação do pedagogo” (SILVA, 2006a, p. 39). 

Complementando a ideia de Silva, Saviani (2012, p. 44) afirma que  

 

[...] o aspecto mais característico da referida regulamentação foi a introdução das 

habilitações visando a formar “especialistas” nas quatro modalidades indicadas 

(Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção 

Escolar), além do professor para o ensino normal. Dir-se-ia que, por esse caminho, se 

pretendeu superar o caráter generalista do curso que levava à definição irônica do 

pedagogo como “especialista em generalidades”, ou jocosamente, como  “especialista 

em coisa nenhuma”. Pelas habilitações procurou-se privilegiar a formação de técnicos 

com funções supostamente bem especificadas no âmbito das escolas e sistemas de 

ensino que configurariam um mercado de trabalho também já bem constituído, 

demandando, em consequência, os profissionais com uma formação específica que 

seria suprida pelo curso de Pedagogia; daí a reestruturação desse curso exatamente 

para atender à referida demanda. 

                                                           
14  Parecer CFE n.º  252/69. “Já no enunciado de seu título não deixa dúvida quanto aos profissionais a que se 

refere. Fixa os mínimos de currículo e duração para o curso de graduação em Pedagogia, visando à formação 

de professores para o ensino normal e de especialistas para as atividades de orientação, administração, 

supervisão e inspeção no âmbito de escolas e sistemas escolares” (SILVA, 2006a, p. 26). 
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 Mas, como um curso pode delinear tantas formações distintas? Passar-se-ia a ter vários 

cursos de Pedagogia? Segundo Saviani (2012, p. 39-40, grifo do autor), a resposta é “não”, uma 

vez que, em seu parecer, o relator argumenta que 

 

[...] a profissão que corresponde ao setor de educação  “é uma só e, por natureza, não 

só admite como exige ‘modalidades’ diferentes de capacitação a partir de uma base 

comum” (BRASIL, CFE, 1969, p. 106), o relator conclui que não há razão para se 

instituir mais de um curso. Considera, assim, que os diferentes aspectos implicados 

na formação do profissional da educação podem ser reunidos sob o título geral de 

curso de Pedagogia, que constará de uma parte comum e outra diversificada. A 

primeira deverá dar conta da base comum e a segunda, das diversas modalidades de 

capacitação, traduzidas na forma de habilitações.  

 

 Ainda segundo o parecer, mesmo com a possibilidade do oferecimento de diferentes 

habilitações ou modalidades de atuação, conforme menciona Saviani (ibid., p. 40), “[...] como 

todas resultam de um único curso, devem supor um só diploma. Posiciona-se, ainda, contra a 

simetria com os demais cursos que formavam professores para o Ensino Médio, levando a um 

duplo título: o de bacharel e o de licenciado”. Complementando, Silva (ibid., p. 31) indica que 

esse diploma deva ser o de bacharel e não o de licenciado, “[...] considerando que o pedagogo 

não precisa obter uma licença através da formação pedagógica, para efeito de ensino, pois, na 

verdade, o pedagógico já constitui o próprio conteúdo do curso de Pedagogia”. Mas o que é 

aprovado pelo plenário do CFE é o título de licenciado. 

Nota-se, assim, que as preocupações do curso não estavam voltadas para a qualidade de 

formação do professor, para a atuação em sala de aula. De acordo com Silva (2003, p. 23), no 

texto do parecer CFE n.º 252/69, 

 

[...] o que se defendia, então, era que, num determinado momento do curso, os alunos 

passassem a fazer suas opções curriculares em função das tarefas que pretendessem 

desempenhar dentre as que se esboçavam e as que já se encontravam definidas para o 

pedagogo. Aliás, esta era uma tendência que se intensificava na área da educação em 

geral: a de se estabelecer a correspondência direta e imediata entre currículo e tarefas 

a serem desenvolvidas em cada profissão, tendência esta bastante visível no contexto 

pós-golpe militar de 1964. A administração pública e privada, em diferentes setores, 

submetia-se às exigências do projeto de desenvolvimento nacional visado pela 

ditadura militar. Consequentemente, no âmbito do curso de Pedagogia, ganhava 

espaço a ideia de que o técnico em educação se tornava um profissional indispensável 

à realização da educação como fator de desenvolvimento. 

 

 Ainda sobre essa ambiguidade, pode-se indicar a existência de um formato diferenciado 

na organização do curso, a partir de suas exigências para a titulação, nas habilitações em 

administração escolar, supervisão escolar e inspeção escolar. O curso poderia ser de curta 

duração ou de duração plena, distinguindo-se o espaço de atuação, sendo que os egressos do 
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curso de curta duração poderiam atuar em escolas de primeiro grau e os de duração plena 

atuariam em escolas de primeiro e segundo graus. Para Silva (2006a, p. 28),  

 

[...] o parecer reconhece que esse escalonamento não corresponde a uma hierarquia 

intrínseca do trabalho pedagógico, uma vez que “os problemas de organização e 

controle da escola primária oferecem tanta complexidade quanto os de ensino médio 

e superior” (BRASIL, CFE, Documenta, n.100, p.107). Portanto, essa variação de 

duração dos cursos também é justificada em função das exigências do mercado de 

trabalho. 

 

Com a lei n.º 5.692/1971, o ensino passa a ser estruturado em 1º e 2º graus, com a criação 

de habilitações a serem cursadas no nível de 2º grau, dentre elas, a habilitação específica para 

o Magistério que, de alguma forma, herda o espaço de formação de professores para o Ensino 

no 1º grau. Contudo, agora, pode-se dizer, já sem todo o prestígio da Escola Normal. Ademais, 

“[...] desaparecem os Institutos de Educação e a formação de especialistas e professores para o 

curso Normal passou a ser feita exclusivamente nos cursos de Pedagogia” (TANURI, 2000, p. 

80), cuja especialidade é a habilitação para o Magistério das disciplinas pedagógicas para o 

segundo grau. 

Na década de 1980, a sociedade brasileira entra em um momento de análise e 

reconstrução de valores e intenções, e a formação de professores começa a receber duras críticas 

relacionadas à não adequação dessa formação diante da função social da escola e da busca por 

formação de cidadãos críticos e competentes. 

 

1.2.4 A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: retomada da primeira 

ambiguidade? 

 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, lei n.º 9.394, de 1996), 

foi promulgada após anos e anos de discussões, recebendo muitas críticas sobre o texto que 

finalmente foi votado e aprovado, trazendo em seu bojo ainda desacertos quanto às intenções e 

espaços de formação de pedagogos e professores. No texto da lei é indicado que a formação 

para a atuação na Educação Básica, como docente, deve ocorrer em nível superior, com a 

delimitação de um prazo de até 10 anos, conhecido como a “década da educação”15. Mas essa 

indicação de que a formação deveria ocorrer em nível superior, além de não se concretizar em 

uma norma sobre um problema que vinha sendo discutido, caracterizou-se por uma distinção 

dos espaços de formação, considerando os Institutos Superiores de Educação e as 

                                                           
15  Esse período foi posteriormente alterado pela lei n.º 10.172/2000, constituindo o Plano Nacional de Educação, 

que será discutido no Capítulo II desta tese. 
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Universidades. Como é possível verificar no artigo 62 da referida lei, as definições apresentadas 

são: quanto ao nível de ensino, superior; quanto ao tipo de curso, licenciatura em graduação 

plena, mas com a apresentação de uma nova agência dessa formação: os Institutos Superiores 

de Educação. Explicitamente, o artigo 62 estabelece que “[...] a formação de docentes para atuar 

na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 

em universidades e institutos superiores de educação [...] (BRASIL, 1996). 

Indica-se, assim, a possível retomada da primeira ambiguidade: dois espaços para a 

formação de professores: o curso de Pedagogia, nas Universidades, e o curso Normal Superior, 

nos Institutos Superiores de Educação. Demarca-se também a retomada do termo “Instituto”, 

tal como já havia sido utilizado, anteriormente, no início de sua história. 

Já os artigos 63 e 64 apresentam uma dicotomia entre o professor e o especialista em 

educação, criando uma distinção entre a formação para a atuação em sala de aula e fora dela. O 

artigo 63 da lei explica, a partir de seus incisos, quais os tipos de cursos/formações estariam 

designados aos institutos: 

 

Os institutos superiores de educação manterão: 

I- Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 

normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 

primeiras séries do ensino fundamental; 

II- Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III- Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis id. ibid.). 

 

Já os especialistas da educação, que atuam fora do espaço da sala de aula, deveriam ser 

formados pelo curso de Pedagogia oferecido pelas faculdades e universidades, ou em nível de 

pós-graduação, conforme o artigo 64: 

 

[...] a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional (id. ibid.). 

 

Nesse primeiro momento, há uma distinção das agências de formação e se altera o que 

se esperava do curso de Pedagogia. Como o artigo 62, indicava-se que a formação de docentes 

aconteceria nessas duas agências formadoras e, na sequência, os artigos 63 e 64 apresentavam 

suas diferenciações. Pode-se dizer que foi gerada uma indefinição da agência de formação, bem 



64 

como a alteração do perfil do egresso do curso de Pedagogia. Assim, com essa alteração, 

também foi gerada uma nova indefinição na identidade do curso de Pedagogia16. 

Após a promulgação da atual LDB, vários outros termos legais foram publicados com 

vistas à regulamentação de pontos que ainda precisavam ser esclarecidos ou em virtude de 

discussões que suscitaram. Uma dessas discussões emergiu no campo das agências de formação 

dos professores, como foi indicado anteriormente nesta tese. Essa discussão que ocorreu no 

período entre a promulgação da atual LDB e a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Pedagogia é retomada no segundo capítulo desta tese, com vistas a analisar e 

explicitar os documentos legais produzidos, assim como as concepções que emergem desses 

documentos, além da disputa teórica entre a Pedagogia ser constituída como ciência ou não, ou 

ser mesmo a docência a base de formação do pedagogo.  

Pode-se dizer que o histórico do curso de Pedagogia apresenta ambiguidades que ainda 

não foram superadas, e mais: que as atuais DCNP acirraram os questionamentos e 

possibilidades de interpretação diversa quanto ao que o curso de Pedagogia espera formar, sem 

falar na compreensão do papel desse pedagogo na sociedade contemporânea. 

 

1.3 Contradição do curso de Pedagogia 

 

Como apresentado na introdução, o termo contradição é compreendido como fato ou 

circunstância de afirmar e negar algo, ao mesmo tempo, de uma mesma coisa, ou seja 

contradizer-se. O termo aqui é utilizado para caracterizar o ponto histórico do curso de 

Pedagogia que mostra uma contradição clara do termo legal que permite ao curso de Pedagogia 

formar os professores que atuariam no Ensino Primário, mas não trazia como possibilidade de 

ele mesmo ser o professor desse segmento de ensino.  

Como docente que forma o futuro professor que atuará na escola primária, não pode ele 

mesmo ter a possibilidade de lá atuar? Esse questionamento demarca a contradição existente 

no histórico do curso de Pedagogia, contradição essa pautada na impossibilidade de atuação 

dos pedagogos nas escolas primárias, se não tiverem a formação da Escola Normal. O curso de 

Pedagogia, desde sua criação, tem como foco de formação o bacharel e o licenciado, sendo o 

último o professor secundário da Escola Normal. Essa estrutura permaneceu inalterada até a 

aprovação da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961, primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação brasileira. 

                                                           
16  Essa situação será melhor analisada no Capítulo II desta tese. 
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No período compreendido entre a criação do curso de Pedagogia e o parecer do 

Conselho Federal de Educação (CFE) n.º 251/196217, que fixou o currículo mínimo e sua 

duração,  

 

[...] os cursos de Pedagogia, que continuavam formando os técnicos de educação e os 

professores para o ensino secundário e para as Escolas Normais, passa a ser, ao mesmo 

tempo, objeto de disputa para a formação do professor primário e objeto de crítica 

acerca da sua natureza e função (CRUZ, 2011, p. 37). 

 

Apenas com o parecer, uma nova regulamentação para o curso é delineada. A partir das 

críticas tecidas a ele é que se vislumbram alterações para a sua estrutura, como aponta Saviani 

(2012, p. 37): 

 

[...] o texto tece considerações sobre a indefinição do curso; refere-se à controvérsia 

relativa à sua manutenção ou extinção; e lembra que a tendência que se esboça no 

horizonte é a da formação dos professores primários em nível superior e a formação 

dos especialistas em educação em nível de pós-graduação, hipótese que levaria à 

extinção do curso de Pedagogia. 

 

Complementando, Silva (2006a, p. 15) indica que o parecer relatado por Valnir Chagas 

revelou explicitamente as fragilidades do curso e “[...] explica que a ideia da extinção provinha 

da acusação de que faltava ao curso conteúdo próprio”, deixando claro o caráter de 

provisoriedade, e ainda que,  

 

[...]  provavelmente, nele se apoiaram os primeiros ensaios de formação superior do 

professor primário, enquanto a formação do “pedagogista” se deslocaria para a pós-

graduação, num esquema aberto aos bacharéis e licenciados de quaisquer 

procedências que se voltassem para o campo da educação (ibid., p. 16). 

 

De certo modo, essa ideia foi retomada na atual LDB. Podemos considerar que foi 

passível de novas ou renovadas discussões e, ainda, de disputas. Além disso, o parecer não 

identifica claramente a que profissional se refere, indicando que o curso de Pedagogia destina-

se à formação do “técnico de educação” e do professor de disciplinas pedagógicas do curso 

Normal (ibid., p. 16). Para isso, propunha que as disciplinas da licenciatura pudessem ser 

cursadas de modo concomitante ao bacharelado, terminando com o chamado esquema “3+1”. 

Quanto ao currículo, de acordo com Saviani (ibid., p. 38), 

 

                                                           
17  “Relatado pelo Conselheiro Valnir Chagas, esse parecer foi incorporado à resolução CFE/62 que fixa o 

currículo mínimo e a duração do curso de Pedagogia, resolução essa aprovada sob a vigência da antiga Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei federal n.º 4.024/1961) e homologada pelo então ministro da 

Educação e Cultura Darcy Ribeiro, para vigorar a partir de 1963” (SILVA, 2006a, p. 14). 
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[...] foi mantido o caráter generalista, isto é, não foram, ainda, introduzidas as 

habilitações técnicas. O rol de disciplinas sofreu algumas alterações, não, porém, em 

aspectos substantivos. O novo currículo compreendeu matérias obrigatórias, em 

número de cinco, e 11 opcionais, dentre as quais os alunos deveriam cursar duas. 

 

Somente com o parecer CFE n.º 251/62, encontraremos as primeiras discussões diante 

da incursão dos professores egressos do curso de Pedagogia na atuação do Ensino de 1º grau 

(Ensino Fundamental). Mas essa discussão não tratava exatamente das questões de melhoria da 

qualidade do ensino; era uma discussão sobre uma dada incoerência, assim entendida, de como 

quem poderia formar o professor que iria atuar no Ensino Primário, já que não poderia ele 

mesmo lá atuar, além da discussão sobre quanto ao deslocamento da formação e possível 

extinção do curso. No que se refere ao currículo mínimo a ser oferecido no curso de Pedagogia, 

a Resolução CFE  n.º 251/62 

 

[...] deixa entrever que “nele se apoiarão os primeiros ensaios de formação superior 

do professor primário”, prevendo a superação próxima do modelo de formação em 

nível médio nas regiões mais desenvolvidas do país. Já o parecer CFE 252/69, que 

modifica o referido currículo mínimo, retoma essa posição e vai além, procurando 

garantir a possibilidade de exercício do magistério primário pelos formados em 

Pedagogia, mesmo em cursos de menor duração, que realizarem estudos de 

Metodologia e prática do ensino Primário. Tal medida acabou por embasar legalmente 

o movimento de remodelação curricular dos cursos de Pedagogia que viria a ocorrer 

nos anos 80 e 90, no sentido de ajustá-los à tarefa de preparar o professor para os anos 

iniciais da escolaridade (TANURI, 2000, p. 79). 

 

 Colocando em pauta que a formação de professores para atuação no Ensino Primário 

devesse ocorrer no Ensino Superior, 

 

[...] o debate sobre formação superior do professor primário, formação do técnico de 

educação no âmbito da pós-graduação e da formação dos professores de ensino 

secundário, preferencialmente no contexto dos cursos das demais seções da faculdade 

de Filosofia, acirrou os problemas envolvendo a identidade do Curso de Pedagogia, a 

ponto de a ideia de sua extinção ganhar bastante relevo entre os educadores e os 

legisladores. Todavia, como a Escola Normal cumpria o seu papel de formação de 

professores primários e ascender essa formação para o nível superior representava um 

ambicioso projeto educacional [...]. (CRUZ, 2011, p. 37-38). 

 

Nem a primeira LDB, nem a Lei da Reforma Universitária, Lei n.º 5.540/1968, 

indicaram de maneira assertiva que a formação ocorresse em nível superior, pois, como aponta 

Tanuri (ibid., p. 80), 

 

Entre as reformas do regime militar, a reordenação do ensino superior, decorrente da 

lei 5.540/68, teve como conseqüência a modificação do currículo do curso de 

Pedagogia, fracionando-o em habilitações técnicas, para formação de especialista, e 

orientando-o tendencialmente não apenas para a formação do professor do curso 

normal, mas também do professor primário em nível superior, mediante o estudo da 

Metodologia e Prática de Ensino de 1º Grau. 
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 Como indicado nas palavras de Tanuri (2000), existia uma tendência para a formação 

também do Ensino Primário, com a inclusão de uma disciplina específica voltada a esse fim, 

mas não efetivamente a indicação da formação em nível superior. A partir da Lei n.º 5.540, de 

28 de novembro de 1968, ensejou-se:  

 

[...] uma nova regulamentação do curso de Pedagogia, levada a efeito pelo parecer nº 

252/69 do CFE, também de autoria de Valnir Chagas, do qual resultou a resolução 

CFE nº 2/69, com a seguinte ementa:  “fixa os mínimos de conteúdos e duração a 

serem observados na organização do curso de Pedagogia” (SAVIANI, 2012, p. 39). 

 

 Mantendo-se a contradição apresentada, que somente em momento posterior foi 

parcialmente (do ponto de vista legal) resolvida com a publicação do parecer n.º 252/1969, 

ainda há o questionamento técnico de que, segundo Silva (2006a, p. 31-32), 

 

[...] o parecer procurou clarificar uma questão que, na época de sua aprovação, já se 

apresentava como um impasse: a do direito ao magistério primário, pelos diplomados 

em Pedagogia. Do ponto de vista legal, considera que não há nenhuma dúvida, porque 

“quem pode o mais pode o menos”: quem prepara o professor primário tem condições 

de ser também professor primário (BRASIL, CFE, Documenta, n.100, p. 110). 

Entretanto, do ponto de vista técnico, reconhece a pertinência da questão, pois nem 

todos que se diplomam em Pedagogia recebem a formação indispensável ao exercício 

do magistério primário. 

 

 Segundo Silva (ibid.), esse questionamento técnico seria solucionado não com a 

proposição de uma habilitação para esse fim, mas pela criação de normas que dariam esse 

direito, tais como: o ensino de Metodologias do Ensino de Primeiro Grau, Prática de Ensino na 

Escola de Primeiro Grau e estágios supervisionados. 
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CAPÍTULO II 

O CURSO DE PEDAGOGIA NO CORPUS NORMATIVO  

 

 Neste capítulo são apresentados os elementos legais atuais que regulam o curso de 

Pedagogia, compreendendo que tiveram seu início com a promulgação da Lei n.º 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (LDB). Em alguns casos, apesar de esse período ser considerado também 

um fato histórico do curso, optou-se por apresentá-lo como um elemento de atualidade, visto 

que os seus “resultados” ou as suas “consequências” são sentidos ainda hoje e fazem o 

diferencial dos cursos em vigência, em relação aos anteriores. Serão apresentadas as 

ambiguidades e contradições encontradas e produzidas pela própria LDB e, consequentemente, 

as discussões e alterações que se sucederam a partir dela. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, publicadas dez anos após 

a promulgação da LDB, também são um documento importante dessa análise, pois possibilitou 

a compreensão mais precisa sobre o curso. Isso não quer dizer que foram construídas 

unanimidades; ao contrário, ainda permanecem polêmicas com discussões infindáveis sobre o 

tema. 

Após a publicação da LDB, identificou-se a existência de duas agências de formação 

docente, assim como a distinção entre a agência de formação para a atuação na sala de aula e 

a para a formação para atuação fora dela, causando uma indefinição quanto ao que se esperava 

do curso de Pedagogia. Em um primeiro momento, o decreto presidencial n.º 3.276/1999 

indicava que a formação de professores passaria a ser incumbência exclusiva dos Institutos 

Superiores de Educação, nos cursos Normais Superiores. Essa condição foi alterada, 

posteriormente, pelo decreto n.º 3.554/2000, que substituiu a expressão “exclusivamente” 

para “preferencialmente”, habilitando, assim, o curso de Pedagogia novamente para essa 

formação, portanto, retomando a mesma formação em duas agências distintas. Evidenciou-

se, de tal modo, a sobreposição, agora, não mais da formação em níveis diferentes de ensino, 

como era até então, mas, no mesmo nível, com a concomitância entre o curso de Pedagogia e 

o curso Normal Superior. Contudo, não se deixou de considerar que a formação mínima 

exigida para a atuação docente ainda fosse propiciada pelo Ensino Médio, na modalidade 

Normal.  

O Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela lei n.º 10.172/2001 também é um 

dispositivo legal que merece análise. É a lei que apresentou as diretrizes, objetivos e metas para 

a educação do país, no período entre 2001 e 2011. Ela ganha destaque nesta análise visto que 

ampliou o que foi designado pela LDB como a “Década da Educação”, que se encerraria em 
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2007, mas que alterou-se após sua publicação, para o ano de 2011 e ainda modificou a 

expectativa da formação, no Ensino Superior de professores para atuação na Educação Básica 

para setenta por cento desses professores. 

O processo de construção das DCNP, bem como a própria resolução que indicava os 

termos das diretrizes, serão considerados como importantes referências de análise, dado que 

possibilitam identificar algumas definições que eram esperadas há muito tempo por educadores, 

professores, estudiosos e interessados no curso. Pode-se dizer que, atualmente, após a 

publicação das DCNP, em 2006, o foco da formação do pedagogo inverteu-se, deixando de ser, 

em primeiro plano, o especialista. Sabe-se que o curso formou inicialmente o especialista no 

bacharelado e, posteriormente, o professor no curso de didática. Ele passou a ter o foco de 

formação voltado prioritariamente para a docência, ficando secundarizada a formação para a 

atuação nas funções técnicas. Além disso, ampliaram os objetivos impostos aos processos 

formativos: esperava-se a formação dos alunos também como pesquisadores –  não 

necessariamente o pesquisador acadêmico, mas um profissional que possa e saiba ler a realidade 

da escola, buscando possíveis soluções para problemas encontrados. Segundo Gatti (2010, p. 

1.358), 

 

[...] essa licenciatura passa a ter amplas atribuições, embora tenha como eixo a 

formação de docentes para os anos iniciais da escolarização. A complexidade 

curricular exigida para esse curso é grande, notando-se também, pelas orientações da 

resolução citada, a dispersão disciplinar que se impõe em função do tempo de duração 

do curso e sua carga horária [...]. 

 

Finalmente, tentava-se empreender algo que muito se almejou durante anos: a formação 

de professores em nível superior. O curso apresenta como base a docência, mas também forma 

para a atuação do pedagogo em outras instâncias e instituições relacionadas ao sistema de 

ensino. Entretanto, a questão da identidade da formação não foi resolvida e as discussões sobre 

ser a docência a base de formação do pedagogo continuam acirradas. Além disso, os problemas 

estruturais identificados por estudiosos indicam que o processo de formação acontece de modo 

fragmentado. Nas palavras de Gatti (id. ibid.), 

 

[...] o que se verifica é que a formação de professores para a educação básica é feita, 

em todos os tipos de licenciatura, de modo fragmentado entre as áreas disciplinares e 

níveis de ensino, não contando o Brasil, nas instituições de ensino superior, com uma 

base comum formativa, como observado em outros países, onde há centros de 

formação de professores englobando todas as especialidades, com estudos pesquisas 

e extensão relativos à atividade didática e às reflexões e teorias a ela associadas. 
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 O posicionamento de Gatti, também defendido por outros autores, suscita novas 

questões que devem ser consideradas na formação de professores. Além das resoluções e 

normatizações, a discussão da perspectiva teórica que impulsionou os debates em torno das 

DCNP também é apresentada neste capítulo, visto que, apesar de a atual marca da formação ser 

a docência, como perfil de egresso desse curso, as discussões não se encerraram e as próprias 

DCNP ampliaram o espaço da ambiguidade. Após a publicação das diretrizes curriculares, 

novos termos legais passaram a ser publicados e alguns deles mostram o quão complicado, 

contraditório e complexo ainda é esse universo de discussão. 

As discussões podem ser localizadas em quatro momentos. O primeiro é construído com 

dados anteriores à publicação da LDB, que retomam historicamente os termos legais publicados 

nas décadas de 1960 e 1970. São resoluções, pareceres e indicações que regulamentaram o 

curso nessa época. A década de 1980 também é destacada pela promulgação da Constituição 

Federal e o movimento de educadores do país, inicialmente em defesa do curso de Pedagogia 

e, posteriormente, das demais licenciaturas. O Movimento Nacional em defesa do curso de 

Pedagogia, que se transformou na Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de 

Formação do Educador (ConarCFE), instituindo-se posteriormente, em Associação Nacional 

pela Formação de Profissionais da Educação (Anfope), merece nossa atenção, por ter 

produzido, durante anos, encontros e seminários para discussão sobre a formação de professores 

do país, e divulgação de documentos sínteses com as propostas, reivindicações e análises. Todos 

esses termos legais e documentos da sociedade civil organizada representada por categorias 

docentes vincularam-se diretamente ao terceiro momento, que compreende o período entre a 

publicação da LDB e das DCNP, ou seja, dez anos que trouxeram marcos paralegais18, por 

serem decretos presidenciais e tratarem de informações mais sobre o curso Normal Superior do 

que do próprio curso de Pedagogia. Esse período de elaboração das diretrizes trouxe à tona, 

também, a velha discussão teórica sobre o sentido e significado do curso de Pedagogia, 

reacendendo as manifestações das associações e entidades que discutem o curso. Por fim, o 

quarto momento trouxe as atualizações da LDB, representadas pelas leis n.º 11.274/2006, que 

ampliou o Ensino Fundamental para nove anos e modificou o período que se compreendia como 

Educação Infantil em nosso país, e n.º 12.276/2013, que alterou vários artigos da LDB, 

mostrando o quanto essas atualizações, além de terem resolvido a questão das ambiguidades e 

contradições existentes no curso de Pedagogia, possibilitaram a ampliação de alguns 

questionamentos, como, por exemplo, o da criação de habilitações tecnológicas que não são 

                                                           
18  Termo utilizado por Carmem da Sílvia Bissolli da Silva em capítulo do livro Pedagogia e pedagogos: caminhos 

e perspectivas, de Selma Garrido Pimenta (2011b). 
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devidamente explicadas no termo legal e passaram a criar mais dúvidas sobre a formação de 

professores do país. 

 

1 ANTECEDENTES LEGAIS  

 

Iniciar-se-á a análise, aqui, com a apresentação da síntese das resoluções, pareceres e 

indicações das décadas de 1960 e 1970, denominadas como “antecedentes legais”, porque 

representam os elementos de base para as discussões e alterações propostas, algumas 

concretizadas, outras não, na LDB. 

No início da década de 1960, após a promulgação das leis n.º 4.024/61 e n.º 5.540/68, 

sucederam-se as publicações de dois pareceres do Conselho Federal de Educação (CFE) que 

visavam ajustar o curso de Pedagogia e as licenciaturas às referidas leis, ganhando destaque os 

pareceres n.º 251/62 e n.º 252/69. Segundo Silva (2006a), antes da publicação do primeiro, a 

discussão que dominava a sociedade da época era sobre a extinção do curso de Pedagogia, pela 

denúncia de que lhe faltava conteúdo próprio e que, aos poucos, a formação do professor primário 

ocorreria no Ensino Superior, como também a formação do técnico em educação aconteceria em 

estudos posteriores à graduação. Assim, após a publicação, segundo Brzezinski (2007), o parecer 

n.º 251/62 visou à eliminação do “esquema 3+1”, ou seja, a dicotomia entre licenciatura e 

bacharelado, e definiu o currículo mínimo do curso de Pedagogia. Segundo Silva (2006a), a 

iniciativa descarta a ideia de extinção do curso. Além disso, “[...] o campo da docência também 

é mais bem definido pelo conselheiro quando coloca a licenciatura em função da formação dos 

professores das disciplinas pedagógicas do curso normal” (ibid., p. 52).  

Já o parecer n.º 252/69 visou incluir a Pedagogia nas orientações da Reforma 

Universitária (lei n.º 5.540/1968), indicando que o curso deveria formar o professor e o 

especialista a partir de um único curso, pela licenciatura. Segundo Silva (ibid., p. 53), 

 

[...] aparentemente resolvia a questão da identidade do pedagogo, na medida em que 

não deixava dúvida quanto ao profissional a que se referia. Supondo um só diploma – 

o de licenciado – o curso de Pedagogia passava a visar a formação de professores para 

o ensino normal e de especialistas para as atividades de orientação, administração, 

supervisão e inspeção no âmbito de escolas e sistemas escolares. 

 

 Além disso, indicava uma proposta curricular que estabelecia um conjunto de 

disciplinas além da base comum, com foco na formação específica de diferentes especialistas. 

Nas palavras de Silva (2006a, p. 53),  

 



72 

[...] parecia, também, resolver as questões postas quanto ao currículo na medida em 

que a nova estrutura passava a estabelecer, após uma base comum de estudos, a 

possibilidade de habilitação específica para cada conjunto de tarefas do especialista. 

 

 Apesar do otimismo da autora, no primeiro momento, ao dizer que a resolução parecia 

resolver alguns problemas que o curso apresentava, posteriormente, houve muita  crítica e muita 

polêmica. 

 O primeiro problema está relacionado com a inversão da situação vivida pelo curso. A 

partir de 1962, ele foi caracterizado por sua dimensão técnica, com currículo e características 

generalistas. Após o ano de 1969, recuperou-se a visão da formação integração, mas com um 

currículo fragmentado pelas diferentes características de formação dos diferentes 

“especialistas”. O segundo problema é caracterizado pelo “inchaço” do curso, devido à 

diversidade de profissionais a serem formados por ele. Além dos especialistas, o egresso do 

curso passaria a ter o direito de atuação nas séries iniciais do 1º grau e de obter duas habilitações 

no mesmo curso, com a possibilidade de cursar outras habilitações após o seu término. O 

terceiro problema está na necessidade de comprovação do exercício do Magistério para a 

obtenção das habilitações voltadas à atuação no âmbito escolar. Segundo Silva (2006a, p. 55), 

o parecer não conseguiu resolver os problemas do curso de Pedagogia, ao contrário,  

 

[...] na verdade, conjugada com outros fatores, a nova organização muito contribuiu 

para sua deterioração. Nesse sentido, não se pode deixar de considerar que se pagou 

um preço caro em favor de um campo de trabalho que se definiu a partir de 1969. 

 

 A partir da publicação da lei n.º 5.692/7119 e com objetivo de revisão do curso de 

Pedagogia diante das determinações da referida lei, Valnir Chagas elaborou um conjunto de 

cinco indicações, no período de 1973 a 1976, sendo que uma delas chegou a ser aprovada e 

posteriormente “sustada”. Como assevera Silva (ibid., p. 58), “[...] a indicação CFE 22/73 é a 

que justifica a iniciativa e traça as normas legais a serem seguidas em todos os cursos de 

licenciatura”. Já a indicação n.º 67/1975 trata da área pedagógica, da formação dos professores 

para as séries iniciais no Ensino Superior (mas não no curso de Pedagogia); trata da formação 

do especialista como habilitação acrescentada a cursos de licenciatura, com a ideia-mestra de 

formar o especialista no professor. Mas não trata, em nenhum momento, da formação do 

pedagogo. As demais indicações foram:  

 

[...] a indicação CFE n. 68/75 que redefine a formação pedagógica das licenciaturas, 

a indicação CFE n. 70/76 que regulamenta o preparo de especialistas e professores de 

                                                           
19  Para alguns autores, a lei n.º 5.692/1971 é considerada nossa segunda Lei de Diretrizes e Bases; para outros, 

não. 
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educação; a indicação 71/76 – regulamenta a formação superior de professores para 

educação especial (SILVA, 2006a, p. 58).  

 

Já a indicação CFE 69/76, “[...] que versava sobre ‘Formação do Professor para os Anos 

Iniciais da Escolarização em Nível Superior’, e que foi sustada pelo Ministro Eduardo Portella” 

(BRZEZINSKI, 2007, p. 240), deveria regulamentar a formação, em nível superior, do 

professor dos anos iniciais, compreendendo também a pré-escola. 

No final da década de 1970, com a possibilidade de as indicações serem reativadas pelo 

MEC, o movimento de professores e estudantes começou a organizar-se reivindicando 

mudanças nos cursos de formação de professores no Brasil. 

 

2 O MOVIMENTO NACIONAL EM DEFESA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

A década de 1980 é marcada pelo Movimento Nacional em Defesa do Curso de 

Pedagogia, sua reformulação e revisão das demais licenciaturas. Tinha como fundamento 

propor um núcleo comum, uma base comum de estudos sobre a educação em todas as 

licenciaturas.  

O movimento dos educadores articulou-se no Comitê Pró-Formação do Educador, o 

qual  

 

[...] foi impulsionado por uma força mobilizadora de ideias práticas que se baseavam 

no ideário das teorias críticas da educação, portanto: a) partia do pressuposto de que 

a formação pedagógica do professor mantém seu suporte teórico-epistemológico no 

campo educacional; b) defendia os princípios de que a base da identidade do 

profissional da educação encontra-se na docência: todos são professores e que os 

currículos dos cursos de formação de professores deveriam se sustentar em uma base 

comum nacional; c) buscava superar a “esterilização intelectual” provocada pelas 

práticas tecnicistas que impregnavam as políticas educacionais do governo militar; d) 

lutava pela retomada da redemocratização do País (BRZEZINSKI, 2012, p. 12, grifo 

autor). 

 

Previa-se também a formação específica dos professores para os diferentes níveis de 

ensino, além do preparo de educadores para as tarefas não docentes em nível de especialização, 

com exigência da experiência docente de dois anos para os educadores que atuariam no âmbito 

escolar. Por fim, havia os cursos de especialistas em educação stricto sensu e que se destinariam 

à formação de pesquisadores e/ou docentes para o Ensino de 3º grau. Mas, de alguma maneira, o 

curso de Pedagogia deixaria de existir. A partir dos anos de 1980,  

 

[...] novas perspectivas vão tomando corpo no Movimento Nacional, os compromissos 

se ampliam ao mesmo tempo em que se fortalecem as lutas em favor da defesa da 

formação e profissionalização do professorado brasileiro. Assim, em 24/11/1983, o 
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Comitê Pró-Formação do Educador foi transformado em Comissão Nacional de 

Reformulação dos Cursos de Formação de Recursos Humanos da Educação 

(BRZEZINSKI, 2012, p. 12). 

 

A partir das Conferências Nacionais do Movimento Nacional pela Reformulação dos 

Cursos de Formação do Educador, foram construídas as teses e argumentações do movimento. 

Antes da reunião de Avaliação da ConarCFE, realizada em junho de 1984, houve duas 

Conferências Brasileiras de Educação: em 1980, na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), e em 1982, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Em 1983, aconteceu o Encontro Nacional discutindo a Reformulação dos Cursos de 

Preparação de Recursos Humanos para a Educação, promovido pela Secretaria de Educação 

Superior (SESu/MEC), com a presença de educadores e educandos de todo o país, reunidos em 

Belo Horizonte. Mas, por divergências entre as propostas oficiais da SESu/MEC e as 

concepções dos educadores, estes optaram pela continuidade das discussões sobre o assunto, 

criando a ConarCFE, que assumiu a coordenação do processo em âmbito nacional. 

O documento de avaliação da ConarCFE é datado de julho de 1984 e foi apresentado na 

36ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Ele é resultado 

dos encaminhamentos dados no Encontro de Belo Horizonte de 1983 e visou apresentar os 

trabalhos dos estados e suas discussões sobre a reformulação das licenciaturas e Pedagogia. 

Marcou, tal como outros documentos, o registro histórico do movimento e suas reivindicações. 

Destacou também, nesse registro dos trabalhos, o fato de, à época, ter sido pouco considerado 

pelo MEC o Documento Final do Encontro de Belo Horizonte de 198320, que expressava o 

pensamento dos educadores e educandos do país. 

Essa negligência ou omissão ao documento pode ser constatado no fato de a SESu 

encaminhar às Instituições de Ensino Superior (IES) do país um documento incompleto do 

referido encontro, como sendo conclusivo, o que trouxe distorções à compreensão dos 

elementos constitutivos das propostas e, ainda, solicitava que sugestões fossem direcionadas 

diretamente ao MEC e ao CFE, desconsiderando a Comissão Nacional como instância 

                                                           
20  Segundo o documento final do IV Encontro Nacional da ConarCFE de 1989, em síntese, o documento de Belo 

Horizonte apresentou um conjunto de princípios gerais: 

“1. A contextualização do movimento de reformulação explicitando sua dependência das condições estruturais 

da sociedade brasileira; 2. A defesa da autonomia universitária; 3. Gratuidade do ensino em todos os níveis; 4. 

Reformulação das leis 5540/68 e 5692/71; 5. Mudança das atribuições e da composição dos Conselhos de 

Educação; 6. Eleições diretas nas universidades em todos os níveis; 7. Autonomia da universidade para 

executar um projeto educativo compromissado com a maioria da população brasileira, incluindo a autonomia 

para definir os currículos de seus cursos, liberdade para decidir sobre prioridade de pesquisa e liberdade para 

realização de experiências pedagógicas, a partir de uma base comum nacional. 8. Credenciamento periódico 

dos cursos e experiências conduzido, no caso das Universidades, pelo Conselho de Ensino e Pesquisa destas e, 

no caso das isoladas, pelos Conselhos Estaduais de Educação” (CONARCFE, 1989, p. 6). 
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articuladora das propostas. Registrou-se, assim, a necessidade da persistência e articulação do 

movimento (principalmente entre os estados), para que conseguissem as mudanças almejadas.  

Ainda que anunciasse a divulgação dos trabalhos vinculados às licenciaturas e à 

Pedagogia, de modo separado, em seu início o documento tratou de modo conjunto as 

discussões para a reformulação dos cursos de formação de educadores. Seis aspectos são 

destacados: 

1) Diretrizes gerais – compromisso com a democratização da sociedade e educação 

brasileira. Nas Diretrizes gerais, tanto as licenciaturas quanto o curso de Pedagogia deveriam 

manter esse compromisso com a democratização, e este deveria ser destacado. 

2) Base comum nacional – compreendida em linhas gerais como: prática comum dos 

educadores; com uma concepção de formação, a partir de um corpo e conhecimentos 

fundamentais, e que estes seriam o domínio de conhecimentos filosóficos, sociológicos, 

políticos, psicológicos, processos educativos e explorando o caráter científico da educação; 

além da busca pela formação da consciência crítica. 

3) Especificidades na formação do educador – com destaque ao indicativo de que as 

licenciaturas e a Pedagogia formam professores, sendo, assim, a docência a base da identidade 

profissional dos educadores (CONARCFE, 1989).  

Sobre o curso de Pedagogia, especificamente, este apresenta a necessidade de uma 

análise mais aprofundada sobre a necessidade ou não das habilitações. Quanto às demais 

licenciaturas, apresenta-se a necessidade de superação da dicotomia bacharelado/licenciatura e, 

consequentemente, uma maior articulação entre as licenciaturas, conforme abaixo: 

4) Articulação entre as licenciaturas, possibilitando a interface na formação de 

professores. 

5) Prática de ensino – o documento ainda não apresenta proposta conclusiva, mas sim 

três possibilidades de acompanhamento dessa atividade: que os responsáveis sejam professores 

de licenciaturas específicas, ou que seja um trabalho dos professores de Pedagogia e demais 

licenciaturas, ou ainda, que seja assumida por uma equipe de professores de cada licenciatura. 

6) Licenciaturas curtas – que esta modalidade de licenciatura  seja extinta, pois não 

atenderiam mais aos pressupostos esperados à formação de professores (CONARCFE, 1989). 

Como encaminhamento das atividades, decidiu-se pela apresentação e reavaliação na III 

Conferência Brasileira de Educação, realizada em outubro do mesmo ano. O documento de 

Reformulação dos cursos de Formação do Educador II reafirma as diretrizes gerais que 

deveriam nortear essa reformulação, amplia alguns aspectos e apresenta doze 

encaminhamentos. Sobre o curso de Pedagogia, no que diz respeito às habilitações, indica a 
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necessidade de repensar essa formação dos especialistas de forma integrada, “[...] possibilitando 

uma ação conjunta desses profissionais na prática escolar” (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 

272). O que anteriormente apresentava-se como algo a ser rediscutido, nesse documento 

apresenta-se como uma opção inicial de manutenção dessas habilitações. Propõe ainda a criação 

no curso de Pedagogia de áreas de concentração: docência para as séries iniciais do 1º grau, 

Educação Pré-Escolar, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação 

Especial, Educação Comunitária, entre outras, além de reafirmar o curso como responsável pela 

formação de docentes das disciplinas pedagógicas do 2º grau. 

Em 1985, na VIII reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (Anped), realizada no mês de maio, foi apresentado o documento de Reformulação 

dos Cursos de Formação do Educador III. Destacamos que, nesse documento, uma das 

propostas apresentadas foi o encaminhamento de projeto de pesquisa ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com a finalidade de colher subsídios 

para a tomada de decisões, que, entre outros aspectos, visaria buscar a definição da “identidade” 

do curso de Pedagogia e a extinção ou redefinição das atuais habilitações. Essa discussão 

permeará ainda muitos encontros. 

É fato conhecido que a Constituição Federal (CF) promulgada em 1988 trouxe avanços 

à educação de nosso país, determinando-a como um direito social de todos os cidadãos, estando 

estes em idade própria ou não, e um dever do Estado e da família, conforme artigo 205: 

 

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1988).  

 

O artigo 206 indica que o ensino deva seguir os princípios do pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas com garantia de qualidade, mas muitas questões sobre a educação de 

nosso país somente tomaram corpo e forma após a publicação da LDB, conforme a própria CF 

estabeleceu. A CF apresentou ainda avanço significativo para a Educação Infantil, reafirmado 

pela própria LDB, posteriormente considerando-a parte da Educação Básica e não mais como 

parte integrante da assistência social, direito da criança de zero a seis anos e, com as emendas 

constitucionais e alterações da LDB, gratuita e obrigatória a partir dos quatro anos, como pode 

ser lido no artigo 208: 

 

[...] o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (EC nº 

14/96, EC nº 53/2006 e EC nº 59/2009) 
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I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria (BRASIL, 1988). 

 

Resgatando o documento de Belo Horizonte, o texto final do IV Encontro Nacional da 

ConarCFE registra que os princípios ali apresentados foram considerados na CF e que agora há 

a importância do fortalecimento do movimento e das discussões para a elaboração da LDB. 

Além dos itens já apresentados em documentos anteriores e reafirmados no produto final do 

Encontro, foram incluídas as discussões sobre o local de formação dos educadores/professores, 

com divergências: se em Centros de Formação, ou em Faculdades, ou Institutos vinculados à 

Universidade. As especificidades da Escola Normal também foram discutidas, com 

divergências sobre se deveria ser ou não um espaço destinado à formação de professores da 

Educação Infantil e das séries iniciais. Alguns defenderam a Escola Normal como o espaço 

legítimo e outros argumentaram a necessidade de alocar essa formação no Ensino Superior. 

Apresentou ainda um resgate da discussão sobre o curso de Pedagogia durante os anos, 

incluindo o documento de 1986 que, elaborado no II Encontro Nacional, apresenta o curso como 

local privilegiado para o estudo da ciência da educação, que o mesmo tem uma destinação 

prática de formar profissionais da educação e também uma função teórica de transmissão, 

construção e crítica de conhecimentos sobre a ciência da educação, função essa cumprida por 

meio da docência, pesquisa e extensão.  

O documento final do IV Encontro Nacional da ConarCFE apresentou um item inteiro 

para o curso de Pedagogia (sua identidade e identidade do pedagogo) e destacou que a 

argumentação sobre a identidade do curso não foi consensual. Para alguns, essa identidade tem 

estreita relação com o exercício profissional. Traz o documento que, 

       

[...] como disciplina prática, a Pedagogia recebe o aporte da história, filosofia, 

sociologia, psicologia, economia, entre outras. No entanto, ao longo da história a 

Pedagogia (e a educação) tem sido vista como uma “área de colonização” por parte 

destas ciências. Isto, associado à estrutura fragmentadora da universidade, tem 

conduzido a ver o fato pedagógico na ótica unilateralizada de cada uma destas 

ciências. (CONARCFE, 1989).  

 

 Além disso, indica que seu objeto de estudo é a educação formal/escolar. Todavia, 

propõe-se que é a partir desse conhecimento que se pode “[...] compreender melhor a educação 

em ambientes não formais, coerente com o princípio de que o conhecimento deve iniciar a partir 

do mais desenvolvido” (CONARCFE, 1989). Para os que se contrapõem a essa versão, 

 

[...] a Pedagogia é entendida como teoria geral da educação, tendo como objeto a 

educação em qualquer ambiente social em que ela ocorra. Em outras palavras: o objeto 
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de estudo da Pedagogia é o processo educativo historicamente dado, cabendo-lhe 

avançar na sistematização e aprofundamento de uma teoria da educação abrangente e 

não reduzi-la a uma teoria da escola. (id. ibid.). 

 

Pelo conflito presente quanto à identidade da Pedagogia, o documento apresentou a 

necessidade da continuidade das discussões com vistas ao “[...] aprofundamento teórico das 

diferentes concepções conflitantes de Pedagogia, visando a indispensável coerência no 

encaminhamento dos trabalhos da Comissão Nacional” (id. ibid.). Ampliou a discussão, 

incluindo a carreira do Magistério:  

 

a) a nova LDB deve garantir um plano de carreira docente nacionalmente unificado 

válido para as instituições estatais e particulares;  

b) existência de piso salarial único para o pessoal do magistério;  

c) garantia de habilitação profissional dos professores leigos que atuam no magistério, 

em um prazo máximo de 5 anos, em cursos regulares (id. ibid.).  

 

O documento apresenta ainda um posicionamento sobre os profissionais do ensino na 

nova LDB, a partir de alguns projetos que vêm sendo defendidos nas propostas iniciais, 

separados em três assuntos: formação mínima para o exercício profissional; organização 

curricular; e condições de exercício profissional, além de novas preocupações do movimento. 

 O V Encontro Nacional, realizado em julho de 1990, teve três finalidades básicas: a) 

transformar a ConarCFE em Associação Nacional, o que se confirmou; b) discutir sobre a base 

comum nacional, que ainda apresenta questionamentos no que se refere ao curso de Pedagogia; 

as propostas ainda são divergentes em alguns aspectos. Foram apresentadas três diferentes 

propostas de organização da base comum; e c) examinar o projeto da LDB aprovado pela 

Comissão de Educação da Câmara, com a apresentação de um quadro comparativo entre o texto 

aprovado e as alterações sugeridas. 

 No ano de 1990 foi instituída a Anfope. São analisados mais três documentos dos 

encontros realizados nos anos de 1992, 1994 e 1996, elencando os pontos importantes que 

foram ampliados a partir da publicação da LDB. 

 Em 1992, além da continuidade na discussão sobre a base comum nacional, seus eixos 

ou propostas de organização, houve o reconhecimento de não ter sido explorado mais 

amplamente a dimensão da formação continuada. No ano de 1994, foi criado um grupo de 

trabalho centrado na discussão dessa dimensão.   

 O documento do VIII Encontro realizado em 1996 indica preocupação sobre a criação 

de Institutos Superiores de Educação, criação esta que, no entendimento da associação, estaria 

na contramão das reivindicações feitas desde o seu início na década de 1980, tirando da 
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Universidade a finalidade de formar os profissionais da educação. Tal fato foi posteriormente 

confirmado, com a publicação da LDB. 

 

3 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS LEGAIS E FUNDAMENTOS PARALEGAIS 

 

Para construção da análise que se propõe, são considerados os documentos publicados 

após a LDB n.º 9.394/1996, como resoluções, pareceres e diretrizes até a publicação das DCNP;  

os dois decretos presidenciais de 1999 e 2000 que trataram mais diretamente do curso Normal 

Superior, considerado aqui por nós, com base em Silva (2002), como fundamentos paralegais; 

e novos documentos produzidos pelas entidades que discutiram a formação de 

professores/educadores e o curso de Pedagogia no Brasil, dentre elas a Anfope. Essas escolhas 

justificam-se e compartilham do pensamento Silva (2006a, p. 132), a partir da visão de que “[...] 

a discussão a respeito dos fundamentos legais dos cursos de Pedagogia no Brasil não pode 

prescindir do reconhecimento de outras orientações que, em determinado momento, passaram 

a conviver como verdadeiros fundamentos legais”. 

Como já apresentado inicialmente, no primeiro capítulo, a publicação da LDB trouxe à 

tona uma antiga discussão sobre a formação de professores em nosso país e com ela algo que 

muito se almejou: a busca pela formação no Ensino Superior, considerando-se a elevação da 

qualidade dessa formação e, talvez ainda, um prestígio há muito desaparecido. Mas, tratando-

se diretamente do curso de Pedagogia, a legislação não o privilegiou como espaço para essa 

formação, retomando outro já conhecido debate: a identidade esperada do curso. 

Esse espaço de formação destinado aos professores, designado pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, no Ensino Superior, foram os Institutos Superiores de Educação 

e não o Curso de Pedagogia que, segundo a indicação do artigo 64 da referida Lei, trazia que 

ao curso caberia a formação de profissionais para a administração, o planejamento, a inspeção, 

a supervisão e a orientação educacional na Educação Básica. E, apesar de o artigo 62 indicar 

que a formação de professores para a Educação Básica devesse ocorrer em nível superior em 

cursos de licenciatura (considerando o curso de Pedagogia), nas Universidades e Institutos 

Superiores de Educação, os artigos que sucederam ao termo da lei dividiram e distinguiram as 

incumbências dos Institutos Superiores de Educação dos cursos de Pedagogia. 

Até aquele momento, apesar da alteração prevista nos sistemas de ensino, a 

consideração de que a formação mínima admitida para o exercício da docência na Educação 

Básica ocorresse em nível médio na modalidade Normal apenas reforçou a concepção, que 

passou a ser explicitada no termo da lei, de que essa formação ocorresse em nível superior, pois 
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a indicação do prazo de dez anos para essas adequações dos sistemas de ensino indicavam as 

possibilidades dos ajustes necessários à sua efetivação, conforme o artigo 87, § 4º: “[...] até o 

fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior 

ou formados por treinamento em serviço”. Identificamos que isso não ocorreu e o primeiro 

indício foi a publicação da resolução da Câmara de Educação Básica (CEB) n.º 2, de 19 de abril 

de 1999, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível Médio, na modalidade 

Normal. Em seu artigo 1º, indica que o curso Normal em nível médio deve prover a formação 

de professores tal como determina a Constituição Federal e a LDB, reafirmando, assim, esse 

espaço: 

 

Art. 1º O Curso Normal em nível Médio, previsto no artigo 62 da lei 9394/96, aberto 

aos concluintes do Ensino Fundamental, deve prover, em atendimento ao disposto na 

Carta Magna e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN, a 

formação de professores para atuar como docentes na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, acrescendo-se às especificidades de cada um desses 

grupos as exigências que são próprias das comunidades indígenas e dos portadores de 

necessidades educativas especiais. BRASIL, 1999b). 

 

A primeira pergunta que podemos fazer é por que um curso que aparentemente teria um 

prazo de validade, ou seja, um prazo de dez anos para deixar de existir teria suas diretrizes 

publicadas? A princípio, a resposta estaria na própria resolução, em seu artigo 1º, em que fica 

explicitado que o referido curso é previsto no artigo 62 da LDB, e em atendimento à lei é que 

institui “[...] a formação de professores para atuar como docentes na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental”. E acrescenta, no § 1º do mesmo artigo: “[...] o curso, em 

função da sua natureza profissional, requer ambiente institucional próprio com organização 

adequada à identidade da sua proposta pedagógica”. No artigo 10 indica que “[...] cabe aos 

órgãos normativos dos sistemas de ensino, em face da diversidade regional e local e do pacto 

federativo, estabelecer as normas complementares à implementação dessas diretrizes”. Se a 

formação em nível médio, na modalidade Normal, ainda seria considerada a formação mínima 

para a formação de professores em nosso país, essa formação teria suas diretrizes estabelecidas 

e que as peculiaridades regionais fossem especificadas pelos sistemas de ensino. 

Destaca-se que as diretrizes para a formação de docentes na modalidade Normal 

apresentam em seu artigo 3º, § 4º, a estrutura do curso com a carga horária mínima de 3.200 

horas tal como o curso de Pedagogia, com a diferença de que essa carga horária deveria ser 

distribuída em quatro anos letivos. As possibilidades de diminuição desse período sem prejuízo 

da carga horária foram apresentadas nos incisos I e II, definindo que o curso poderá ser realizado 
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em três anos, caso ocorra em período integral ou a partir do aproveitamento de estudos já 

realizados em nível médio. 

Ainda merece destaque o artigo 7º, § 1º, em que “[...] a parte prática da formação, 

instituída desde o início do curso, com duração mínima de 800 (oitocentos) horas, contextualiza 

e transversaliza as demais áreas curriculares, associando teoria e prática” (Resolução CEB n.º 

2, de 19 de abril de 1999), pois demonstra uma delineação da formação esperada de modo 

distinto do curso de Pedagogia. 

Poderíamos assim dizer que se estabelece mais uma ambiguidade na formação dos 

professores: apesar de a mesma carga horária, há a diferença do modo como os conteúdos 

específicos da formação, a distribuição temporal da carga horária e ainda a parte prática, 

compreendida como o estágio, são organizados de modo distinto, o que poderíamos inferir 

representando concepções diferentes sobre formação de professores que dão subsídios a essas 

organizações. 

A resolução anterior às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes 

da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível Médio, na 

modalidade Normal (Resolução CEB n.º 1, de 07 de abril de 1999), que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, também é objeto de análise, uma vez que 

designa como deverão ser organizadas, articuladas, desenvolvidas e avaliadas as propostas 

pedagógicas das Instituições de Educação Infantil. 

Essa opção de análise justifica-se pelo conteúdo apresentado no artigo 3º, inciso VI da 

referida Resolução, que institui que as referidas Propostas Pedagógicas das Instituições de 

Educação Infantil “[...] devem ser criadas, coordenadas, supervisionadas e avaliadas por 

educadores, com pelo menos o diploma de curso de Formação de Professores” (BRASIL, 

1999a). Quem seria esse educador? Um profissional formado no curso Normal? No curso 

Normal Superior?  

E o que dizer sobre os gestores dessas instituições? O mesmo inciso traz que este 

também “[...] deve, necessariamente, ser um educador com, no mínimo, o Curso de Formação 

de Professores” (BRASIL, 1999a). Os gestores não deveriam ser formados, conforme artigo 64 

da LDB, pelo curso de Pedagogia ou em nível de pós-graduação? Há, assim, mais uma 

imprecisão quanto aos educadores/professores especialistas ou não e o que se espera de atuação 

após a formação. 

Já a resolução n.º 1 do Conselho Pleno (CP) do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

de 30 de setembro de 1999, que dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, em seu 

artigo 1º, apresenta que os Institutos “[...] visam à formação inicial, continuada e complementar 
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para o magistério da educação básica” (BRASIL, 1999c), incluindo cursos de Licenciatura para 

os anos finais da Educação Básica, o curso normal superior, formação continuada e programas 

especiais de formação pedagógica. Nessa resolução, a carga horária mínima para o curso 

também é de 3.200 horas e sua conclusão dá direito ao “[...] diploma de licenciado com 

habilitação para atuar na educação infantil ou para a docência nos anos iniciais do ensino 

fundamental” (artigo 6º, § 3º) (id. ibid.). Assim como nas diretrizes para o curso Normal em 

nível médio, são consideradas 800 horas, no mínimo, para as atividades práticas. 

 O decreto n.º 3.276, de 06 de dezembro de 1999 (BRASIL, 1999d), é um dos 

documentos que, por sua natureza, indicamos como paralegais. Um decreto é um ato que não 

requer aprovação do legislativo; poderíamos dizer que é algo imposto pelo executivo. Dispõe 

sobre a formação de professores para a Educação Básica, em nível superior, ou seja, retira do 

legislativo e do próprio CNE espaços especificamente destinados a esse fim, a possibilidade de 

dizer o que se espera, considerar e determinar sobre essa formação. Com a publicação desse 

decreto, a discussão sobre o espaço destinado à formação de professores, existente até aquele 

momento, se nos Institutos de Ensino Superior, em curso Normal Superior ou no curso de 

Pedagogia deflagrado pelos artigos da LDB, seria encerrada, visto que o decreto determinou 

que a formação devesse ocorrer exclusivamente no curso Normal Superior. Em seu artigo 3º, § 

2º, encontra-se a determinação da formação apenas em cursos Normais Superiores: “[...] a 

formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao 

magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á 

exclusivamente em cursos normais superiores” (id. ibid.). Exclui-se, assim, o curso de 

Pedagogia como espaço dessa formação. O decreto ainda estabeleceu que os cursos poderiam 

ser ministrados pelos Institutos Superiores de Educação, ou por Universidades, Centros 

Universitários e outras Instituições de Ensino Superior, mas em cursos Normais Superiores. 

Aquilo que se pensou ser uma definição sobre o espaço destinado à formação dos 

professores da Educação Básica, em nível superior, desencadeou insatisfação e a mobilização 

em defesa do curso de Pedagogia e, em atendimento a essas manifestações, foi publicado o 

novo decreto n.º 3.554, de 07 de agosto de 2000, que deu nova redação ao § 2º do artigo 3º do 

decreto n.º 3.276, substituindo a palavra exclusivamente em cursos normais superiores, pela 

palavra preferencialmente, alterando significativamente o sentido e, consequentemente, o 

espaço dessa formação, conforme lê-se: “§ 2o A formação em nível superior de professores para 

a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em cursos normais superiores” (BRASIL, 

2000). 
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Mais uma vez, existiam três espaços destinados a formação de professores, dois em nível 

superior (os Institutos Superiores e os cursos de Pedagogia) e o Ensino Normal de nível médio. 

Como a própria LDB instituiu a Década da Educação para os sistemas de ensino do país 

adequarem-se à nova estrutura da formação de professores em nível superior, a princípio a 

existência de três espaços seria transitória. No artigo 87, § 1º, da LDB, há a indicação do prazo 

de um ano, a partir da publicação da referida lei, para que a União encaminhasse ao Congresso 

Nacional, um Plano Nacional de Educação, com as diretrizes e metas a serem esperadas pela 

educação para a Década da Educação, ou seja, para os próximos 10 anos, como se pode ler na 

LDB: 

 

§1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao 

Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 

dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos (BRASIL, 1996). 

 

Porém, com a publicação do PNE (lei n.º 10.172) apenas no ano de 2001, essa 

transitoriedade ampliou-se, com a Década da Educação encerrando-se em 2011. Do PNE 

destacaremos as metas sete, oito, dezessete e dezoito, para análise. A meta sete apregoa a 

obrigatoriedade de, “[...] a partir da entrada em vigor deste PNE, somente admitir professores 

e demais profissionais de educação que possuam as qualificações mínimas exigidas no art. 62 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação” (BRASIL, 2001e). 

 É interessante lembrar que o artigo 62 da LDB indica que a formação mínima é o nível 

médio na modalidade normal, ou seja, apregoa que não se contratem mais professores leigos. 

Quanto aos espaços de formação, os três são mantidos. Complementando essa orientação legal, 

na meta dezessete encontramos a indicação de que em cinco anos deixem de existir professores 

leigos, conforme se lê: 

 

[...] garantir que, no prazo de 5 anos, todos os professores em exercício na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, inclusive nas 

modalidades de educação especial e de jovens e adultos, possuam, no mínimo, 

habilitação de nível médio (modalidade normal), específica e adequada às 

características e necessidades de aprendizagem dos alunos (BRASIL, 2001e). 

 

 Na meta oito temos o estabelecimento do prazo de um ano para a publicação das 

diretrizes curriculares dos cursos superiores, como segue: “Estabelecer, dentro de um ano, 

diretrizes e parâmetros curriculares para os cursos superiores de formação de professores e de 

profissionais da educação para os diferentes níveis e modalidade de ensino” (id. ibid.). 
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Para o curso de Pedagogia, isso significou um atraso de pelo menos quatro anos, sendo 

publicada em maio de 2006. 

 Já a meta dezoito retoma o prazo de dez anos para que os professores da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental tenham a formação em nível superior, mas estabelece a 

porcentagem de setenta por cento, ou seja, altera a proposição de que todos os professores 

tenham a formação em nível superior e marcando a importância do curso Normal de Ensino 

Médio e reafirmando-o como espaço de formação, pois pelo menos trinta por cento dos 

professores do país poderiam ser advindos dessa formação. Dispõe a meta 18: 

 

[...] garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos Estados e Municípios, 

que, no prazo de dez anos, 70% dos professores de educação infantil e de ensino 

fundamental (em todas as modalidades) possuam formação específica de nível 

superior, de licenciatura plena em instituições qualificadas (id. ibid.).  

 

Essa discussão – e as dúvidas – foram mantidas. Em busca no portal do MEC e do 

próprio CNE, várias foram as consultas sobre a situação dos professores já integrantes das redes 

de ensino do país, além de questionamentos e ações sobre os editais de concursos que 

aconteceram posteriormente à publicação dessas legislações. 

Visando dirimir esses questionamentos, o CNE publicou, em 22 de agosto de 2003, a 

resolução CEB n.º 1/2003, que dispôs sobre os direitos dos profissionais da educação com 

formação de nível médio, na modalidade Normal, em relação ao exercício da docência, após a 

indicação na LDB trazer, em seu artigo 1º, que devem ser respeitados os direitos adquiridos por 

esses profissionais. 

 

Art. 1º Os sistemas de ensino, de acordo com o quadro legal de referência, devem 

respeitar em todos os atos praticados os direitos adquiridos e as prerrogativas 

profissionais conferidas por credenciais válidas para o magistério na educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com o disposto no art. 62 da lei 

9394/96 (BRASIL, 2003c). 

 

 Ou seja, os profissionais da educação/professores, com a formação mínima esperada 

têm seus direitos adquiridos garantidos, criando assim mais uma situação de ambiguidade e 

contradição com os termos legais que preconizam a formação e a atuação dos professores, com 

o nível superior. 

 Chegado o momento de apresentar as DCNP, optou-se por antes utilizarmos o parecer 

CNE/CP n.º 5/2005, que discute os elementos fundantes e constitutivos das diretrizes. 

Compreendendo que o processo de elaboração das diretrizes não foi um processo simples e elas 

representaram a articulação de várias solicitações e interesses. Indicamos que o parecer já 
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apresenta a conjugação e articulação de diferentes necessidades formativas designadas aos 

pedagogos, o que sugere uma expectativa quanto ao curso de Pedagogia. Essa afirmação está 

pautada no parágrafo da conclusão apresentada no parecer supramencionado, conforme segue:  

 

[...] esta é a formulação para o curso de Pedagogia, fruto de longo e amplo processo 

de estudos e discussões, relatados na introdução deste parecer. Por certo, não esgota 

o campo epistemológico da Pedagogia, mas procura responder às diferentes 

problematizações, formulações e contribuições da comunidade acadêmica. O 

momento histórico exige alcançar uma etapa de elaboração sobre a matéria e, cremos, 

há nestas Diretrizes Curriculares Nacionais relevância e consistência, motivos para 

um vigoroso trabalho de aprofundamento e pertinência nos projetos pedagógicos 

institucionais. Esta é a proposta, cuja implantação e respectiva avaliação ensejarão 

estudos e futuras atualizações desta norma nacional. (BRASIL, 2005, grifo nosso). 

 

Além do parecer citado, o novo parecer do CNE n.º 3, de 21 de fevereiro de 2006, que 

tratou do reexame do parecer CNE/CP n.º 5/2005, considera que: 

 

2. o parecer CNE/CP nº 5/2005 – DCN da Licenciatura em Pedagogia é resultante de 

longa tramitação no Conselho Nacional de Educação, durante a qual houve efetiva 

participação de representativas entidades do setor educacional e especificamente de 

formação de professores, além de grande número de pessoas e instituições de 

Educação Superior; 

3. o texto aprovado pelo CNE/CP, em 13 de dezembro p.p., corresponde ao consenso 

alcançado neste processo; assim sendo, representa uma proposta curricular que logra 

amplo apoio e gera expectativas de que em breve possa ter força normativa. (BRASIL, 

2006b, grifo nosso). 

 

 No referido parecer, encontramos a reafirmação de que as propostas apresentadas 

buscaram consensos, o que para nós determinou ampliadas e diferentes marcas formativas e de 

atuação do pedagogo, gerando, a partir das diretrizes, novas ambiguidades e contradições ao 

“futuro” curso. 

Com base no documento publicado do parecer n.º 5/2005 do CNE, podemos apresentar 

uma breve descrição dos elementos que deverão ser considerados, a partir da publicação das 

diretrizes, nos cursos de Pedagogia. 

Quanto às finalidades do curso, encontramos as indicações de que aplica-se à formação 

inicial para a docência de Educação Infantil, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, o 

Ensino Médio na modalidade normal, em curso de Educação Profissional e em serviços de 

apoio escolar e demais áreas em que conhecimentos pedagógicos sejam pertinentes. Isso é 

confirmado posteriormente pelo artigo 2º da resolução CNE/CP n.º 1/ 2006. No item do parecer, 

que apresenta os princípios do curso, identificamos que deverá pautar-se pela: pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos; escola como organização complexa com papel social de 

formação e educação para e na cidadania; análise de pesquisas e aplicação de resultados; gestão 
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de processos educativos, organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino; 

trabalho pedagógico realizado em espaços escolares e não escolares que tem a docência como 

base (BRASIL, 2006a). 

 O artigo 3º da resolução apresenta-nos o seguinte texto: 

 

[...] o estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 

consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. 

Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é central: 

I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 

promover a educação para e na cidadania; 

II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da 

área educacional; 

III - a participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino (id. ibid.). 

  

Ainda segundo o documento do parecer sobre as diretrizes, o curso de Pedagogia 

destina-se à formação de professores para a Educação Infantil nos anos iniciais, Ensino Médio 

na modalidade Normal e nas demais atividades vinculadas a práticas gerenciais de espaços 

escolares e não escolares, além da pesquisa. Na resolução, isso é apresentado no artigo 4º: 

 

[...] o curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para 

exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 

e experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares (id. ibid.). 

 

 Na descrição do perfil do egresso do curso, encontramos que, em sua constituição, deve 

ser considerado o campo teórico-investigativo da educação como práxis social; a docência deve 

compreender as atividades de ensino e aprendizagem, vinculadas aos espaços escolares ou não; e 

deve ser composto por três dimensões: docência, gestão e pesquisa. Considerando essas 

dimensões almejadas, amplia-se assim o que se espera: que o egresso esteja apto em termos de 

competências. Com base nos documentos, algumas dessas competências são: atuar com ética; 

compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos; desenvolver as aprendizagens de 

crianças do Ensino Fundamental; trabalhar em espaços escolares e não escolares; reconhecer e 
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respeitar as manifestações e necessidades especiais; aplicar modos de ensinar as diferentes 

linguagens; relacionar as linguagens e os meios de comunicação aplicados à educação; promover 

e facilitar relações de cooperação; identificar problemas socioculturais e educacionais com 

postura investigativa; demonstrar consciência da diversidade; desenvolver trabalho em equipe; 

participar da gestão das instituições na implementação do projeto pedagógico e planejamento, 

executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais; realizar pesquisas 

que proporcionem conhecimentos; utilizar instrumentos para construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos; estudar e aplicar criticamente as DCNP. Na resolução CNE/CP n.º 

1/2006, as aptidões esperadas encontram-se descritas no artigo 5º e em dezesseis incisos, 

caracterizando diferentes necessidades formativas e uma gama de expectativas frente a essa 

formação (BRASIL, 2006b). 

Além disso, a organização do curso deve pautar-se em três núcleos: um de estudos 

básicos, um de aprofundamento e diversificação de estudos e um núcleo de estudos 

integradores. Como disposto no parecer n.º 5/2005 do CNE,   

 

[...] a organização curricular do curso de Pedagogia oferecerá um núcleo de estudos 

básicos, um de aprofundamentos e diversificação de estudos e outro de estudos 

integradores que propiciem, ao mesmo tempo, amplitude e identidade institucional, 

relativas à formação do licenciado. Compreenderá, além das aulas e dos estudos 

individuais e coletivos, práticas de trabalho pedagógico, as de monitoria, as de estágio 

curricular, as de pesquisa, as de extensão, as de participação em eventos e em outras 

atividades acadêmico-científicas, que alarguem as experiências dos estudantes e 

consolidem a sua formação (BRASIL, 2005) 

 

 Esses três núcleos, 

 

[...] da forma como se apresentam, devem propiciar a formação daquele profissional 

que: cuida, educa, administra a aprendizagem, alfabetiza em múltiplas linguagens, 

estimula e prepara para a continuidade do estudo, participar da gestão escolar, 

imprime sentido pedagógico a práticas escolares e não-escolares, compartilha os 

conhecimentos adquiridos em sua prática (id. ibid.). 

 

Dessa forma, é possibilitado que estes estudos contemplem o estudo dos clássicos, das 

teorias educacionais e das metodologias, articulando os fundamentos e as práticas. Além disso, 

contempla-se as especificidades de como as crianças de diferentes idades e diversas etapas do 

desenvolvimento aprendem; o conhecimento de processos de letramento, “[...] modos de 

ensinar a decodificação e a codificação da linguagem escrita, de consolidar o domínio da 

linguagem padrão e das linguagens matemáticas (BRASIL, 2005). 

Todo esse conteúdo é amplamente descrito, mais uma vez, no artigo 6º da resolução 

CNE/CP n.º 1/2006. 
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Na resolução CNE/CP n.º 1/2006, a carga horária e duração do curso estão indicadas no 

artigo 7º e seguem o que foi apresentado no parecer: 

 

[...] o curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 horas 

de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas: 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, realização 

de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e 

centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades 

práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos; 

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 

III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas 

de interesse dos alunos, por meio da iniciação científica, da extensão e da monitoria 

(BRASIL, 2006b). 

 

 Destacamos dois artigos importantes da resolução do CNE/CP n.º 1, de 15 de maio de 

2006, que institui as DCNP: o 2º e o 10. O artigo 2º, em seu § 1º, compreende a docência 

 

[...] como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído 

em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 

princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 

conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos 

de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do 

diálogo entre diferentes visões de mundo (id. ibid.). 

 

E o artigo 10 que extingue as habilitações definitivamente dos cursos de Pedagogia: 

“[...] as habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de 

extinção, a partir do período letivo seguinte à publicação desta resolução” (BRASIL, 2005). 

A docência é então apresentada com ampliação de seu significado, ou seja, está para 

além da sala de aula e a ideia de especialista formado, a partir de habilitações, deixa 

definitivamente de existir. Com isso, vê-se, mais uma vez, as concepções sobre a identidade do 

curso de Pedagogia e do pedagogo em contraposição. 

As concepções defendidas por estudiosos que indicam que o pedagogo é o cientista da 

educação passam a ser secundarizadas, não representando, contudo, que se tornaram menos 

fortes. A oposição e as argumentações que mostram ser um equívoco essa formulação podem 

ser identificadas em Libâneo (2011, p. 64), para o qual a: 

 

Pedagogia é antes de tudo, um campo científico, não um curso. O curso que lhe 

corresponde é o que forma o investigador da educação e o profissional que realiza 

tarefas educativas seja ele docente ou não diretamente docente. Somente faz sentido 

um curso de Pedagogia pelo fato de existir um campo investigativo – o da Pedagogia 

– cuja natureza constitutiva é a teoria e a prática da educação ou a teoria e prática da 

formação humana. 
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 Assim, amplia-se a visão de que as pessoas que trabalham com algum tipo de prática 

educativa podem e são considerados de alguma forma pedagogos, pedagogos em sentido amplo, 

pois lidam com os saberes educativos. Para Libâneo (ibid.), o curso de Pedagogia pode ter como 

um dos objetivos a formação docente, dedicar-se à docência, mas não só. Em suas palavras,  

 

[...] o curso de Pedagogia não se reduz à formação de professores. Ou seja, todo 

trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho 

docente. O professor está no pedagogo, o pedagogo está no professor, mas cada 

profissional desses pede uma formação diferenciada (ibid., p. 65). 

 

 Ou seja, para esse autor há três tipos diferentes e distintos de pedagogos a serem 

formados, ou que podem ser formados pelo curso, a saber: 

 

1) pedagogos lato sensu – todos os profissionais que se ocupam de domínios e 

problemas da prática educativa e suas várias manifestações e modalidades; 2) 

pedagogos stricto sensu – especialistas que, sempre com a contribuição das demais 

ciências da educação, e sem restringir sua atividade profissional ao ensino, dedicam-

se a atividades de pesquisa, documentação, formação profissional, educação especial, 

gestão de sistemas escolares e escolas, coordenação pedagógica, animação 

sociocultural, formação continuada em empresas, escolas e outras instituições; 3) 

pedagogos stricto sensu – professores de ensino público e privado que atuam em todos 

os níveis e modalidades de ensino (ibid., p. 72-73). 

 

 Corroborando com o pensamento de Libâneo (ibid.), Franco (2011) amplia a discussão 

sobre a existência de três “tipos” de pedagogos, o que para a autora, ao confirmar-se essa 

perspectiva, denotaria uma formação restrita desse pedagogo. Ao contrário, Franco (ibid., p. 

107) defende  que,  

 

[...] não podemos mais nos contentar com a formação restrita desse pedagogo. Não 

mais devemos nos colocar na dimensão exclusiva de: pedagogo especialista ou 

pedagogo cientista, ou pedagogo escolar, ou mesmo pedagogo docente. É preciso 

absorver a multidimensionalidade desta formação, mas é fundamental esforços na 

construção de uma nova profissionalidade pedagógica. 

 

Segundo Franco (2011), a formação do docente e o pedagogo devem ser diferenciadas e 

aprofundadas, para absorverem as novas demandas de sua prática, o que exige uma organização de 

cursos distintos com objetivos próprios e especificamente para esses fins. Em sua opinião,  

 

[...] essa nova profissionalidade poderá se organizar tendo como base os estudos 

científicos pedagógicos e comportar três dimensões de curso:  

Pedagogia: cientista educacional (práxis educativa); 

Pedagogia: docência (nas diferentes abrangências deste conceito); 

Pedagogia escolar (não docente) (ibid., p. 108). 
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 Esses posicionamentos antagônicos às diretrizes apresentam argumentos que, de algum 

modo, encontram ressonância nas críticas que hoje o curso vem recebendo, como apresentado 

na introdução. Se indicamos que as diretrizes apresentam muitas necessidades formativas a um 

mesmo profissional, a estrutura que se delineou para o curso precisa ser repensada ou melhor 

interpretada para uma compreensão mais clara do modo de fazê-lo. 

 

4  ATUALIZAÇÕES: RESOLVENDO OU AMPLIANDO CONTRADIÇÕES E 

AMBIGUIDADES? 

 

Após a publicação das DCNP no ano de 2006, os problemas recorrentes sobre a 

formação dos professores para a atuação na Educação Básica, sobretudo na Educação Infantil 

e anos iniciais do Ensino Fundamental, os espaços dessa formação, entre outros, não foram 

sanados, mas o processo de análise, reflexão e ajustes manteve-se em nosso país.  

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos aconteceu ainda no ano de 2006, 

com a lei n.º 11.274, que passou a considerar o ingresso dos alunos de seis anos em salas do 

Ensino Fundamental, alterando também a estrutura da Educação Infantil.  

No ano de 2013 publica-se a lei n.º 12.796, alterando a LDB. Dentre as alterações, 

encontramos: a ampliação da Educação Básica obrigatória, agora a partir dos quatro anos de 

idade, tendo pais ou responsáveis o dever de efetuar a matrículas das crianças dessa idade;  e a 

gratuidade até os cinco anos. 

De certo modo, pode-se dizer, essas alterações já eram esperadas, por indicativos da 

própria Constituição CF e da LDB que sugeriam a ampliação progressiva da Educação Básica, 

assim como o seu oferecimento em período e tempo integral; mas destacamos que a efetivação 

dessa mudança trouxe alterações significativas à estruturação das escolas de Educação Infantil 

em si, com a orientação do currículo, passando a seguir uma base comum nacional e também 

uma parte diversificada.  

Podemos inferir que essas mudanças também resultaram em impacto nas instituições 

formadoras dos professores, pois delineia-se uma nova concepção de Educação Infantil, o que 

faz esperar-se uma nova formação. Abaixo apresentamos o artigo 31 da LDB, alterado a partir 

da lei n.º 12.276/2013, que descreve a organização que as escolas de Educação Infantil 

precisarão seguir: 

 

[...] a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:  

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;  
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II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo 

de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;  

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial 

e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;  

V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento 

e aprendizagem da criança (BRASIL, 2013). 

 

Destacamos o controle de frequência, avaliação mediante acompanhamento e registro e 

expedição de documento comprobatório dos processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança; regras diretamente relacionadas ao trabalho do professor e às concepções de ensino, 

aprendizagem, desenvolvimento infantil e avaliação. Com alterações que implicam em 

mudanças no trabalho dos professores, compreendemos que sugerem mudanças nessa 

formação. Mas o que encontramos de alteração quanto à formação dos professores? 

 Antes de analisarmos as questões diretamente pertinentes à formação oferecida no curso 

de Pedagogia, apresentamos a alteração realizada no artigo 61 da LDB. Após a publicação da 

resolução CNE/CEB n.º 1/2003, o referido artigo foi alterado, garantindo os direitos adquiridos 

aos professores com formação em nível médio; com a publicação da lei n.º 12.014/2009, 

passou-se a designar profissionais da Educação Básica escolar aqueles em efetivo exercício e 

com formação em cursos reconhecidos, a saber: 

 

Art. 61 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio;  

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de Pedagogia, com habilitação 

em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem 

como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior 

em área pedagógica ou afim (BRASIL, 2009a).  

  

A Lei n.º 12.014 ainda incluiu, em parágrafo único do artigo 61, os fundamentos 

esperados da formação desses profissionais: 

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:  

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;  

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço; 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de 

ensino e em outras atividades (BRASIL, 2009a). 
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 No artigo 62, é reafirmada a aceitação da formação mínima aos profissionais formados 

em nível médio, na modalidade Normal. São acrescidos pela lei n.º 12.056, também de 2009 

(BRASIL, 2009b), que os sistemas de ensino deverão promover a formação inicial, a continuada 

e a capacitação desses profissionais, sendo que a formação continuada e a capacitação poderão 

utilizar-se da Educação a Distância e a formação inicial, preferencialmente, a educação 

presencial. Ainda, pela lei n.º 12.796/2013, há indicação de os sistemas de ensino adotarem 

meios de acesso ao Ensino Superior, como segue: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio na modalidade normal.  

1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, 

deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais 

de magistério.  

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão 

utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.  

§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino 

presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a 

distância.  

§ 4o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos 

facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível 

superior para atuar na educação básica pública. (BRASIL, 2013). 

 

A lei n.º 12.796 incluiu ainda um item complementar ao artigo 62, apresentado como 

artigo 62-A, que trata também da formação de todos os profissionais, indicados no inciso III do 

artigo 61. Neste último, são elencados os cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível 

médio ou superior, e as habilitações tecnológicas. 

Aqui destacamos uma ambiguidade ainda não solucionada: o que seriam as habilitações 

tecnológicas? Representariam a volta das habilitações anteriormente extintas? Seriam uma nova 

ampliação do espectro de formação? Uma “luz no final do túnel” aos defensores da formação 

dos pedagogos diferenciada tal como apresentado no item anterior? 

 

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-

á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, 

incluindo habilitações tecnológicas. (Incluído pela lei n.º 12.796, de 2013). 

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se 

refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, 

incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 

tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído pela lei n.º 12.796, de 2013). (BRASIL, 

2013).  

 

Nem a referida lei n.º 12.796, que alterou os artigos da LDB, nem outro instrumento 

legal explicam o que seria o conteúdo técnico-pedagógico que pode ser em nível médio ou 
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superior, muito menos as habilitações tecnológicas. Em busca no Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia, publicado pelo MEC em 2010, há a indicação de uma área vinculada 

à educação, o Setor de Apoio Escolar, que “[...] compreende tecnologias relacionadas aos 

processos de planejamento, coordenação, controle e operacionalização das atividades de apoio 

ao ensino em diferentes espaços educativos” (BRASIL, 2010a, p. 16). Encontramos o curso 

Superior de Tecnologia em Processos Escolares, com 2.400 horas, mas podemos afirmar que 

nem nesse curso ou no catálogo consta menção a habilitações tecnológicas. Assim, até o 

momento, não podemos elucidar do que se trata. 

Já no artigo 63, que trata dos Institutos Superiores de Educação, encontramos a 

descrição de quais cursos serão mantidos por eles: 

 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:    

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 

superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras 

séries do ensino fundamental; 

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis (BRASIL, 2013). 

 

 O artigo 64 da LDB, que trata dos profissionais da educação em atividades não docentes, 

não apresenta alterações; assim, estes poderão ser formados em cursos de Pedagogia ou em 

nível de pós-graduação. Destaca-se que essa formação na graduação em Pedagogia far-se-á a 

partir do núcleo de aprofundamento de estudos, segundo as DCNP. Apresenta ainda, no artigo 

65, que a prática de ensino para a formação docente será de, no mínimo, trezentas horas, o que 

é seguido pelo curso de Pedagogia e que é ampliado pelas diretrizes das demais licenciaturas 

para quatrocentas horas e no curso Normal Superior são indicadas oitocentas horas. 

 Finalizando essa análise, o artigo 67 apresenta e mantém, em seu § 1º, que a experiência 

docente seja pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções do 

Magistério. Acrescenta-se em seu § 2º que todas as funções exercidas por professores ou 

especialistas em estabelecimento de ensino da Educação Básica são consideradas funções do 

Magistério, extinguindo a distinção que existia anteriormente entre professores e “especialistas” 

nas funções do Magistério. Com isso, buscou-se encerrar as disputas entre os professores e os 

sistemas de ensino sobre o exercício em funções de gestão, coordenação, direção das escolas 

de Educação Básica do país serem ou não consideradas da carreira do Magistério ou funções 

do Magistério, assunto de controvérsias principalmente no momento da solicitação da 

aposentaria. 
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Ao analisarmos esses termos legais de atualização da LDB, constatamos que não 

auxiliaram na eliminação das ambiguidades e contradições existentes no curso de Pedagogia. 

As leis analisadas trouxeram novos questionamentos, como, por exemplo, as habilitações 

tecnológicas para a formação de profissionais da educação e que não são explicadas no termo 

legal. 
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CAPÍTULO III 

A VOZ DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA 

 

Apresentamos neste capítulo os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento da pesquisa de opinião, com uma breve descrição das opções e caminhos 

trilhados. Os fatos e situações que ocorreram antes da efetivação da pesquisa, tais como 

construção dos questionários de pesquisa de opinião, pré-testes, validação das questões para 

construção do instrumento final, também são destacados. 

A partir da revisão bibliográfica já apresentada no primeiro capítulo e ampliação de 

instrumentos e técnicas para a produção e análise dos dados, realizamos uma pesquisa de 

opinião com alunos do curso de Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

localizada no município de São Paulo, com campis em todas as regiões da cidade, cuja pesquisa 

foi realizada nas regiões Norte, Oeste, Sul e Centro. A IES pesquisada tem mais de 40 anos de 

tradição na formação de professores. Dentre os seus cursos mais antigos está o curso de 

Pedagogia, que possui mais de 5 mil alunos, número bastante expressivo, mesmo se 

considerarmos o total de alunos, contando, atualmente, com mais de 100 mil alunos. Os cursos 

são de todas as áreas do conhecimento, das licenciaturas à medicina, passando pelas áreas de 

informática, exatas, gerenciais e biológicas. Os cursos são oferecidos nas modalidades 

presencial e Educação a Distância, tanto nos cursos de graduação como de pós-graduação. 

Conta ainda com 16 programas de mestrado e doutorado recomendados pela Capes.  

Apesar de o curso de Pedagogia ser oferecido nas modalidades presencial e EAD, optou-

se por considerarmos apenas os alunos do curso presencial, para que outras características, 

demandas e variáveis não fossem necessárias à análise. O histórico e a análise legal foram 

construídas a partir das características do curso presencial e assim foi feito esse recorte. 

A pesquisa de opinião visou identificar a tendência de pensamento/opinião desses 

alunos sobre o curso, suas necessidades formativas e temas considerados importantes e 

polêmicos da formação desse profissional. Para a efetivação desse levantamento foram 

construídos três questionários como pré-teste, que possibilitaram a construção do quarto e 

último questionário, com o agrupamento das quinze afirmações avaliadas e consideradas 

consistentes nos testes anteriores, para comporem o instrumento de coleta. 

Os resultados de cada um dos questionários aplicados, assim como a caracterização da 

amostra final e os dados obtidos no questionário final, são apresentados de modo descritivo, a 

fim de enumerar fielmente o que foi respondido pelos participantes, possibilitando 

conhecermos a tendência de opinião dos alunos sujeitos da pesquisa. 
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1. QUESTIONÁRIO 

  

A opção feita pelo questionário está relacionada com a estrutura que se pretendeu dar à 

coleta de dados sobre a opinião dos alunos. Assim, por ser “[...] um instrumento de dados 

constituído por uma série ordenada de perguntas” (MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 98), 

conjugava a estrutura necessária às perguntas que se pretendeu fazer. Como qualquer outro 

instrumento de coleta de dados, para que sua relevância e consistência fossem confirmadas, 

todo um processo sistemático de construção e avaliação das questões foi realizado. 

O primeiro procedimento dessa sistemática de elaboração dos questionários foi a 

construção de um questionário piloto, considerado por nós como pré-teste 1, que contou com 

dez itens; em nosso caso, por termos escolhido a Escala Likert, dez afirmações, ou como nos 

pontuam Marconi e Lakatos (ibid., p. 103), questões de múltipla escolha, com perguntas de 

estimação ou avaliação que “[...] consistem em emitir um julgamento por meio de uma escala 

com vários graus de intensidade para um mesmo item”.   

A escolha desse tipo de escala justifica-se por possibilitar aos respondentes a atribuição 

de pesos sobre o que lhes é perguntado. As escalas são instrumentos de avaliação, 

primeiramente psicológica, que passaram a ser utilizadas em diferentes campos da pesquisa 

social. Como pontua Todaro (2007, p. 76),  

 

Likert (1976/1932) introduziu uma variação na forma de apresentação dos itens de 

escalas de atitudes proposta por Thurstone. Considerando a grande dificuldade 

inerente à seleção de uma ampla gama de itens de natureza avaliativa, ele propôs que 

fosse estruturado um conjunto básico de itens contendo juízos de valor com relação a 

um dado objeto, itens esses que deveriam ser analisados um a um pelos respondentes. 

Estes deveriam assinalar sua escolha em escalas que percorrem um contínuo da maior 

concordância à maior discordância. [...] Ou seja, o que está em jogo não é a 

intensidade, mas a qualidade de cada resposta. O resultado final de uma escala desse 

tipo é dado pela somatória das respostas de concordância, discordância ou 

neutralidade e pela análise da concordância interna das concordâncias versus as 

discordâncias na escala total. 

 

Cabe ressaltar que a análise do conteúdo abordado nas questões e o vocabulário utilizado 

também foram considerados, pois a clareza, precisão e objetividade precisavam estar presentes. 

A coleta dos dados deu-se por meio de um inquérito aplicado aos sujeitos, com 

perguntas em linguagem acessível, de maneira que possibilitasse a concordância ou 

discordância da afirmação feita, em uma escala de cinco alternativas, seguindo a seguinte ordem 

de respostas e pontos: concordo totalmente (cinco pontos), concordo parcialmente (quatro 
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pontos), não tenho opinião formada (três pontos), discordo parcialmente (dois pontos) e 

discordo totalmente (cinco pontos).  

No pré-teste 1, o objetivo foi o de medir o grau de consistência de cada pergunta do 

questionário; em outras palavras, uma pergunta considerada consistente apresenta uma 

afirmação tão controversa a comportar uma alta variabilidade de resposta. Em contrapartida, 

uma resposta de pouca consistência revela uma afirmação pouco controversa podendo expressar 

praticamente o óbvio. Abaixo apresentamos a fórmula aplicada para a análise das respostas 

obtidas.  

 

 

Fórmulas:  

 

d = ∑ ma – ∑ me 

C = d/n 

 

 

Onde: ∑ ma: Somatório maior; 

∑ me: Somatório menor; 

d: Diferença entre dois somatórios; 

n: Nº de casos de cada subgrupo; 

C: Grau de consistência. 

                                                                                             (MARINHO, 1980, p. 38)    

 

A cada questão procedeu-se a aplicação da fórmula, com a somatória de todas as 

respostas obtidas, de modo a conseguir identificar a somatória maior e menor dos resultados 

produzidos por aquele grupo de perguntas e respostas. 

Para que se pudesse identificar os subgrupos de respondentes que comporiam a fórmula, 

foi estabelecido o valor de vinte por cento: assim, o grupo de vinte por cento com somatórias 

maiores nas respostas e o grupo composto das vinte por cento menores somas foram destacados 

para que a diferença entre eles fosse encontrada. Ao resultado da diferença efetiva, encontrada 

entre a somatória maior e a menor, procedeu-se a divisão pelos números de respondentes que 

compuseram cada um dos grupos. Se o resultado dessa diferença for igual ou superior a dois, a 

questão pode ser considerada consistente, ou seja, uma questão adequada e com um grau de 

variância nas respostas de modo a não representar clichês ou obviedades. 

A partir desse procedimento foram realizados instrumentos de teste ou pré-teste até se 

chegar à construção do instrumento final aplicado diretamente aos alunos. 

 

2. ANTECEDENTES DA PESQUISA 
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Foram elaborados três questionários com o objetivo de validar o instrumento a ser 

aplicado aos alunos, de modo a possibilitar a comparação entre suas opiniões e o que delineia 

a legislação e os pensamentos dos estudiosos do assunto. 

O primeiro questionário foi construído com dez itens a partir das afirmações feitas pelos 

críticos do curso de Pedagogia ouvidos pela reportagem apresentada na introdução. 

Inicialmente, objetivamos fazer um questionário com essas opiniões e confrontá-las com as dos 

alunos do curso de Pedagogia. 

No quadro21 1 apresentamos as dez perguntas que foram feitas aos alunos. 

 

ITEM AFIRMAÇÃO 

1 
Os futuros docentes têm muito contato com teóricos da educação, mas terminam o curso 

despreparado para enfrentar salas de aulas. 

2 
A formação de professores está desatualizada, pois a formação deveria estar voltada às dificuldades 

pelas quais o professor passa em sala de aula. 

3 
As licenciaturas deveriam ter menos conteúdos específicos das matérias e mais técnicas sobre como 

dar aula. 

4 
É impossível um modelo de como dar aula, pois cada sala possui suas diferenças; cabe ao professor 

ter a capacidade de inovar seu modo de ensinar, e buscar meios para lidar com essas diferenças. 

5 
A teoria permite que o professor consiga refletir sua atividade constantemente. E corrigi-la quando 

necessário. 

6 É preciso que se tenha a teoria para se ter como base todas as práticas a serem aplicadas. 

7 
Os professores chegam às escolas com bom conhecimento da sua disciplina, mas não sabem como 

ensinar. 

8 
Boa parte dos docentes reclama do salário e da condição das escolas, mas não de sua própria 

formação. 

9 
Assim como aqui em diversos países há o embate entre a visão de que o bom professor precisa ser 

formado por meio de saberes específicos e próprios da profissão. 

10 
É preciso que as universidades adaptem os currículos dos cursos de Pedagogia à realidade das salas 

de aula. 

 

Quadro 1 – Afirmações realizadas no pré-teste 1 

 

Para avaliação da consistência das perguntas elencadas na pesquisa de opinião foi 

aplicado um pré-teste em uma sala de aula do terceiro semestre do curso de Pedagogia da IES 

privada pesquisada, com 24 alunos do período da manhã. Os dados obtidos no pré-teste com as 

respostas indicadas pelos alunos foram condensados na primeira tabela22 do apêndice A, as 

somatórias estão apresentadas na segunda tabela, também construída no apêndice A. 

                                                           
21  Todos os quadros apresentados neste capítulo foram elaborados conforme as Normas de Apresentação Tabular 

(NAT), criadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1993) e seção 4.2.1.9 da Norma 

brasileira (NBR) 14724:2011: os quadros contêm informações textuais agrupadas em colunas e vêm limitados 

por linhas em todas as margens (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).  

Todos os quadros foram elaborados pela autora conforme necessidade instrumental da pesquisa.  
22  Todas as tabelas apresentadas neste capítulo foram elaboradas conforme as NAT, criadas pelo IBGE (1993) e 

seção 3.32 da NBR 14724:2011 que define a tabela como sendo uma “forma não discursiva de apresentar 

informações das quais o dado numérico se destaca como informação central”. As tabelas não devem ser 

traçadas com linhas verticais e horizontais para separar os números, pois estas configuram quadros e não 

tabelas, também não devem ser fechadas lateralmente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 



99 

Na fase de apuração das respostas dos questionários, foram destacados vinte por cento 

dos respondentes que indicaram as menores somas e os vinte por cento dos respondentes que 

indicaram as maiores somas, possibilitando a aplicação da fórmula para a identificação do grau 

de consistência das perguntas formuladas. 

O resultado obtido no primeiro pré-teste indicou que os maiores valores de C 

correspondem aos itens 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10, mas os que atendiam à exigência de uma diferença 

igual ou superior a dois seriam apenas as questões 3 e 9, o que “[...] em se tratando de questionário 

de opinião, os itens citados são os mais consistentes” (MARINHO, 1980, p. 39).  

 

ITEM AFIRMAÇÃO 

3 
As licenciaturas deveriam ter menos conteúdos específicos das matérias e mais técnicas sobre 

como dar aula. 

9 
Assim como aqui em diversos países há o embate entre a visão de que o bom professor precisa 

ser formado por meio de saberes muito específicos e próprios da profissão. 

 

Quadro 2 – Grau de consistência dos resultados obtidos no pré-teste 1 – itens mais consistentes 

 

Os próprios dados obtidos na análise da consistência das questões indicadas no primeiro 

questionário elaborado demonstraram a importância e a seriedade do processo de elaboração de 

questões, em nosso caso, afirmações. 

Com o desenvolvimento das leituras e ampliação do repertório sobre o tema, foi possível 

delinear e definir melhor os caminhos do trabalho, possibilitando uma apropriação sobre a 

legislação e os posicionamentos dos autores sobre o tema. 

Esse percurso culminou na elaboração do segundo questionário, agora com 36 afirmativas, 

sendo elas dezoito quesitos sobre o tema e dezoito quesitos de controle sobre as respostas. Os 

quesitos de controle são afirmações semelhantes que tratam exatamente da mesma temática, mas 

que são elaboradas com objetivo de verificação da resposta dada ao quesito que controla, por 

exemplo se eu afirmo que o mar é azul, no quesito de controle eu afirmo que o verde do mar é 

visível, ou ainda que o mar muda de cor conforme a incidência de luz. Visa claramente testar a 

coerência das respostas dadas às afirmações, de modo a validá-las. 

Esse segundo questionário foi aplicado em três salas de terceiro semestre do curso de 

Pedagogia e uma de quarto semestre, do período noturno da mesma Instituição de Ensino 

Superior, mas agora em outra unidade localizada em outro bairro, para que pudéssemos avaliar 

a consistência das questões. No quadro 3 constam as afirmações apresentadas ao grupo de 

alunos. 

                                                           
TÉCNICAS, 2011, p. 4). Todas as tabelas apresentadas neste capítulo foram elaboradas pela autora com base 

nos resultados obtidos na aplicação dos questionários.  
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ITEM AFIRMAÇÃO 

1 A docência é a base de formação do pedagogo. 

2 A carga horária do curso de Pedagogia é satisfatória. 

3 O curso de Pedagogia prepara bem para trabalhar com diferentes faixas etárias. 

4 É boa a formação do futuro gestor no curso de Pedagogia. 

5 O aluno de Pedagogia adquire conhecimento suficiente para atuar em espaços distintos da escola. 

6 No curso de Pedagogia está a base de formação do pesquisador. 

7 O curso de Pedagogia forma professores capazes de entrar na sala de aula e ensinar. 

8 Os egressos do curso de Pedagogia conseguem escrever sem cometer erros de ortografia simples. 

9 
Expor conceitos científicos de média complexidade é algo que o egresso do curso de Pedagogia 

consegue fazer. 

10 A formação no curso de Pedagogia supervaloriza a teoria e menospreza a prática. 

11 As faculdades de Pedagogia precisam reformular seus cursos. 

12 O curso de Pedagogia forma maus professores. 

13 A teoria permite que o futuro professor consiga refletir sobre sua atividade constantemente. 

14 O curso de Pedagogia deve formar o pedagogo e não apenas o professor. 

15 A Pedagogia é uma ciência. 

16 
O curso de Pedagogia deveria ter menos conteúdos específicos das disciplinas e mais técnicas sobre 

como dar aula. 

17 A formação de professores no curso de Pedagogia está desatualizada. 

18 
O curso de Pedagogia deveria estar voltado para as dificuldades pelas quais o professor passa em 

sala de aula. 

19 A licenciatura não deve ser a base do curso de Pedagogia. 

20 É necessário rever a carga horária do curso de Pedagogia. 

21 O trabalho com diferentes faixas etárias é um desafio no curso de Pedagogia. 

22 O curso de Pedagogia não forma adequadamente o futuro gestor. 

23 
A atuação do pedagogo em espaços de educação não formal é pouco privilegiada no curso de 

Pedagogia. 

24 O curso de Pedagogia não oferece conhecimento suficiente para formar pesquisadores. 

25 Os egressos do curso de Pedagogia sequer são capazes de entrar em sala de aula e ensinar. 

26 Os erros de ortografia simples são cometidos por todos os egressos do curso de Pedagogia. 

27 
O egresso do curso de Pedagogia tem dificuldade de expor conceitos científicos de média 

complexidade. 

28 A prática é muito valorizada nos cursos de Pedagogia. 

29 Os cursos de Pedagogia estão muito bem formulados. 

30 Bons professores saem formados dos cursos de Pedagogia. 

31 Ao refletir sobre sua prática docente, o professor não precisa da teoria. 

32 Formar para a docência é mais importante para o curso de Pedagogia do que formar o pedagogo. 

33 A Pedagogia ainda não pode ser considerada uma ciência. 

34 
As técnicas sobre como dar aula são menos importantes do que os conteúdos específicos das 

disciplinas no curso de Pedagogia. 

35 O curso de Pedagogia vem sendo atualizado constantemente. 

36 
As dificuldades pelas quais o professor passa em sala de aula não devem ser uma preocupação do 

curso de Pedagogia. 

 

Quadro 3 – Afirmações realizadas no pré-teste 2 

Foram distribuídos 150 questionários e, mesmo estando presentes em sala de aula, os 

alunos poderiam optar em responder ou não às questões. 

No cabeçalho, além das explicações sobre a pesquisa, significado da escala utilizada, 

solicitava-se que fosse marcada apenas uma resposta a cada afirmação e que não ficasse nenhum 

item sem resposta. Como um novo procedimento de avaliação do instrumento, solicitou-se aos 
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alunos que grifassem ou circulassem palavras que não conhecessem, e que colocassem um 

ponto de interrogação na frente de questões que não compreenderam. 

Foram devolvidos 116 questionários e apenas 84 foram utilizados, pois, dentre os 

questionários devolvidos, 32 deles apresentavam respostas em branco ou duplicidade de 

respostas, impossibilitando assim sua utilização. 

A única palavra grifada foi egresso, sendo indicada por sete alunos.  

O item de número 9 foi o que mais apresentou a indicação de dúvida dos alunos, com 

cinco deles assinalados pelos alunos; os itens 8 e 23 tiveram duas indicações e os itens 1, 7, 25 

e 27 tiveram uma indicação, mostrando assim a necessidade de revisão da afirmação formulada. 

 

ITEM AFIRMAÇÃO 

1 A docência é a base de formação do pedagogo. 

7 O curso de Pedagogia forma professores capazes de entrar na sala de aula e ensinar. 

8 Os egressos do curso de Pedagogia conseguem escrever sem cometer erros de ortografia simples. 

9 
Expor conceitos científicos de média complexidade é algo que o egresso do curso de Pedagogia 

consegue fazer. 

23 
A atuação do pedagogo em espaços de educação não formal é pouco privilegiada no curso de 

Pedagogia. 

25 Os egressos do curso de Pedagogia sequer são capazes de entrar em sala de aula e ensinar. 

27 
O egresso do curso de Pedagogia tem dificuldade de expor conceitos científicos de média 

complexidade. 

 

Quadro 4 – Itens indicativos de dúvidas dos alunos – perguntas realizadas no pré-teste 2 

 

No apêndice A foram condensados os dados obtidos no segundo pré-teste, com as 

respostas indicadas pelos alunos, as somatórias dessas respostas, conforme os procedimentos 

de análise e validação das questões indicados pela escala Likert, e a análise dos resultados com 

as afirmações consideradas válidas no instrumento utilizado. 

 Após análise e aplicação da fórmula de consistência da escala Likert, foram 

consideradas consistentes as afirmações 2, 3, 6, 10, 16, 21 e 34. 

 

ITEM AFIRMAÇÃO 

2 A carga horária do curso de Pedagogia é satisfatória. 

3 O curso de Pedagogia prepara bem para trabalhar com diferentes faixas etárias. 

6 No curso de Pedagogia está a base de formação do pesquisador. 

ITEM AFIRMAÇÃO 

10 A formação no curso de Pedagogia supervaloriza a teoria e menospreza a prática. 

16 
O curso de Pedagogia deveria ter menos conteúdos específicos das disciplinas e mais técnicas sobre 

como dar aula. 

21 O trabalho com diferentes faixas etárias é um desafio no curso de Pedagogia. 

34 
As técnicas sobre como dar aula são menos importantes do que os conteúdos específicos das 

disciplinas no curso de Pedagogia. 

 

Quadro 5 – Grau de consistência dos resultados obtidos no pré-teste 2 – itens mais consistentes 
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 As afirmações acima apresentam respostas tão divergentes, ou são tão contraditórias que 

merecem ser analisadas. A diferença entre a concordância e a divergência das afirmações está 

acima de dois, conforme fórmula já apresentada. 

 Um dado importante que antecedeu a pesquisa efetivamente foi o momento de inversão 

da ordem de aplicação dos instrumentos. Inicialmente, pensou-se na aplicação dos questionários 

e a posterior elaboração e efetivação das entrevistas. Mas como objetivava-se comparação entre 

os dados colhidos no questionário e nas entrevistas, o processo que se constituiu mostrou-nos a 

necessidade da inversão dessa ordem, de modo que os posicionamentos, colocações e 

afirmações colhidas nas entrevistas pudessem compor o instrumento, possibilitando uma 

comparação mais fiel entre as críticas, a legislação, os teóricos e os entrevistados e a opinião 

dos sujeitos que vivenciam o curso de Pedagogia. 

 Assim, após a realização das entrevistas, elaborou-se um terceiro instrumento de 

pesquisa de opinião agregando afirmações sobre o curso, identificadas na transcrição das 

entrevistas realizadas com os estudiosos sobre o tema e o curso de Pedagogia. 

 O instrumento foi elaborado com 24 afirmações, sendo elas oriundas da elaboração e 

dos ajustes identificados como necessários na análise do segundo instrumento e ainda retiradas 

das entrevistas, como indicado no quadro 6: 

 
ITEM AFIRMAÇÃO 

1 
O curso de Pedagogia recebe críticas porque oferece formação para atuar nas séries iniciais da 

Educação Básica, mas não oferece a formação específica para o professor saber alfabetizar. 

2 
A lógica do curso de Pedagogia está centrada na lógica das relações e não na lógica dos conteúdos, 

dos saberes. 

3 
No curso de Pedagogia não se ensina os conteúdos específicos que os professores vão trabalhar na 

escola. 

4 A atuação do pedagogo não se limita à docência. 

5 
A docência está vinculada à atuação em sala de aula, à participação na gestão e avaliação da escola e 

dos sistemas de ensino. 

6 O curso de Pedagogia oferece em sua formação uma visão ampliada do que significa a docência. 

7 
O curso de Pedagogia tem uma pulverização da noção de docência, com um entendimento genérico 

das atividades docentes. 

8 Ser professor é o foco principal da formação no curso de Pedagogia. 

9 
O curso de Pedagogia apresenta uma formação difusa, uma formação fragmentada, quer dizer, é uma 

licenciatura única para várias modalidades de ensino. 

ITEM AFIRMAÇÃO 

10 
O curso de Pedagogia oferece formação consistente para a atuação com as diferentes idades que 

compõem a Educação Básica. 

11 O curso de pedagogia recebe críticas, pois é um curso muito mais prático do que teórico. 

12 Os alunos do curso de Pedagogia não encontram em sua formação a articulação entre teoria e prática. 

13 O pedagogo sem propriedade teórica tende a reproduzir ações e conceitos. 

14 
O pedagogo é um professor, mas também um pesquisador, porque não existe professor sem saber 

pesquisar. 

15 O pedagogo não pode ficar na formação inicial, ele tem que estar em constante aperfeiçoamento. 

16 O pedagogo é formado para ser professor e gestor em diferentes espaços educativos. 

17 O curso de Pedagogia se destina a formar professores e gestores para várias atividades educativas. 
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18 
O pedagogo que atua na gestão e demais atividades não docentes deveria ter um curso específico para 

sua formação. 

19 A formação do professor e do gestor tem a mesma base e representam a mesma carreira de atuação. 

20 A formação do pedagogo para atuação em espaços não escolares ainda é discutida.  

21 O pedagogo deve atuar em todos os espaços onde o ato educativo acontecer. 

22 O pedagogo é formado para atuar em espaços escolares e não escolares. 

23 A partir da docência todas as demais atuações do pedagogo podem ser realizadas. 

24 Todo professor é um pedagogo, mas nem todo pedagogo é professor. 

 

Quadro 6 – Afirmações realizadas no pré-teste 3 

 

Distribuímos 120 questionários entre todos os seis semestres do curso de Pedagogia de 

uma das unidades da IES indicada para realização da pesquisa. Esses questionários foram 

divididos entre os períodos matutino e noturno, de modo a atender a um universo próximo ao 

que faria parte da pesquisa final. Dos questionários distribuídos, 83 foram devolvidos 

preenchidos; destes, utilizamos setenta para a construção da análise, e treze foram descartados 

em virtude de apresentarem ausência de resposta a alguma afirmação ou duplicidade de 

indicação na resposta. Nas tabelas 9, 10 e 11 apresentaremos os dados obtidos. 

Após a aplicação da fórmula e da análise dos dados, foram consideradas consistentes as 

afirmações 1, 7, 9, 18, 19 e 22, como segue: 

 

ITEM AFIRMAÇÃO 

1 
O curso de Pedagogia recebe críticas porque oferece formação para atuar nas séries iniciais da 

Educação Básica, mas não oferece a formação específica para o professor saber alfabetizar. 

7 
O curso de Pedagogia tem uma pulverização da noção de docência, com um entendimento genérico 

das atividades docentes. 

9 
O curso de Pedagogia apresenta uma formação difusa, uma formação fragmentada, quer dizer, é uma 

licenciatura única para várias modalidades de ensino. 

18 
O pedagogo que atua na gestão e demais atividades não docentes deveria ter um curso específico para 

sua formação. 

19 A formação do professor e do gestor tem a mesma base e representam a mesma carreira de atuação. 

22 O pedagogo é formado para atuar em espaços escolares e não escolares. 

 

Quadro 7 – Grau de consistência dos resultados obtidos no pré-teste 3 – itens mais consistentes 

 

Por fim, foi possível a construção do instrumento final a ser aplicado com os alunos 

pesquisados. 

 

3  DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO 

 

O instrumento final foi elaborado a partir da conjugação de todas as afirmações 

consideradas consistentes nos três pré-testes aplicados aos alunos. Apresentou duas partes: uma 

para a possibilidade de coleta de dados de caracterização do universo pesquisado e outra com a 
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pesquisa de opinião efetiva, com quinze afirmações consideradas consistentes a partir dos dados 

anteriores. Em seu cabeçalho, encontrou-se, além da identificação da pesquisa, do pesquisador 

e da instituição a que se vincula, a seguinte indicação:  

Caracterização do universo da amostra – marque o item que corresponde ao que mais se 

aproxima de seu perfil – seus dados. 

 

Sexo [  ] feminino   [  ] masculino  

Idade [  ] menos de 20 

anos   

[  ] entre 21 e 35 anos   [  ] entre 36 e 50 anos   [  ] acima de 

51 anos 

Semestre   

 

Período:  [  ] manhã  [  ] noite 

 

Formação  

[  ] Primeira 

graduação   

[  ] Segunda 

graduação 

Indique o curso que já 

realizou______________ 

Trabalha na área 

do curso  

[  ] sim  [  ] não  Função/ cargo/ atuação 

____________________ 

Pretende como 

atuação: 

[  ] prof. Educ. 

Infantil 

[  ] prof. Ens. 

Fundamental 

[  ] espaço fora da escola [  ] gestor 

Região onde 

mora 

[  ] centro [  ] leste [  ] oeste  [  ] sul  

 [  ] norte  [  ] ABC [  ] grande São Paulo [  ] outro 

 

Quadro 8 – Caracterização do universo da amostra – instrumento final de coleta de dados 

  

As afirmações para a pesquisa de opinião vieram na sequência com as respectivas 

orientações/explicações: 

 

Abaixo apresentamos quinze afirmações sobre o curso de Pedagogia e a formação do 

Pedagogo. 

Pedimos que pense cuidadosamente em cada uma e assinale com um X em cima do 

número o ponto que melhor representa a sua visão sobre o tema.  

O ponto 1 representa o menor grau de concordância e o 5 o maior grau de concordância.  

Assim, se 1 é igual a “discordo totalmente” e 5 é igual a “concordo plenamente”, 2, 3 e 

4 são pontos intermediários entre os dois extremos e permitem que sua resposta seja graduada, 

se você desejar.  

Marque apenas um dos cinco pontos em cada item e não deixe nenhum em branco. 

 

 
ITEM AFIRMAÇÃO 

1 
As licenciaturas deveriam ter menos conteúdos específicos das matérias e mais técnicas sobre como 

dar aula. 

2 O bom professor precisa ser formado por meio de saberes específicos e próprios da profissão. 

3 A carga horária do curso de Pedagogia é satisfatória. 

4 O curso de Pedagogia prepara bem para trabalhar com diferentes faixas etárias. 
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5 No curso de Pedagogia está a base de formação do pesquisador. 

6 A formação no curso de Pedagogia supervaloriza a teoria e menospreza a prática. 

7 
O curso de Pedagogia deveria ter menos conteúdos específicos das disciplinas e mais técnicas sobre 

como dar aula. 

8 O trabalho com diferentes faixas etárias é um desafio no curso de Pedagogia. 

9 
As técnicas sobre como dar aula são menos importantes do que os conteúdos específicos das 

disciplinas no curso de Pedagogia. 

10 
O curso de Pedagogia recebe críticas porque oferece formação para atuar nas séries iniciais da 

Educação Básica, mas não oferece a formação específica para o professor saber alfabetizar. 

11 
O curso de Pedagogia tem uma pulverização da noção de docência, com um entendimento genérico 

das atividades docentes. 

12 
O pedagogo que atua na gestão e demais atividades não docentes deveria ter um curso específico para 

sua formação. 

13 A formação do professor e do gestor tem a mesma base e representam a mesma carreira de atuação. 

14 
O curso de Pedagogia apresenta uma formação fragmentada, quer dizer, é uma licenciatura única 

para várias modalidades de ensino. 

15 O pedagogo é formado para atuar em espaços escolares e não escolares. 

 

Quadro 9 – Afirmações realizadas no questionário final 

 

 

3.1 Caracterização da amostra 

 

Para a caracterização de nossa amostra, foram entregues 832 questionários em dezenove 

turmas dos quatro campi da IES, dos períodos matutino e noturno. Do total entregue, 711 

(85,46%) foram respondidos e 121 devolvidos em branco, ou seja 14,54%, conforme gráfico23 

1: 

 

                                                           
23  Todos os gráficos apresentados neste capítulo foram elaborados pela autora com base nos resultados obtidos 

nos questionários.  

QUESTIONÁRIOS ENTREGUES

RESPONDIDOS

DEVOLVIDOS EM BRANCO
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Gráfico 1– Número de questionários respondidos x questionários devolvidos em branco 

 Apresentamos as quantidades e suas respectivas porcentagens divididas entre os seis 

semestre como um dado da caracterização. Posteriormente os dados serão tratados no conjunto. 

 

Tabela 1 – Percentual de resposta conforme semestre letivo em curso 

 

Semestre Qtde. de questionários respondidos Percentual 

1º semestre 97 13,64% 

2º semestre 203 28,56% 

3º semestre 44 6,19% 

4º semestre 179 25,17% 

5º semestre 71 9,98% 

6º semestre 117 16,46% 

TOTAL 711 100% 

  

 O gráfico 2 apresenta o número de questionários respondidos pelos alunos divididos por 

semestre: 

 

Gráfico 2 – Percentual de resposta conforme semestre letivo em curso 

Com o objetivo de identificar a predominância de gênero no curso de Pedagogia 

estudado, incluiu-se um item a ser anotado pelos alunos participantes. Analisamos a indicação 

do sexo dada pelos alunos e pudemos constatar que o curso de Pedagogia ainda é marcadamente 

um curso feminino, com um número muito superior de mulheres matriculadas do que de 

SEMESTRES

1º SEM

2º SEM

3º SEM

4º SEM

5º SEM

6º SEM
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homens. Do total de alunos respondentes, a diferença apresentada no grupo que compõe nossa 

amostra é de 694 alunos, ou seja, 97,61 %, são mulheres e apenas 17 são homens ou 2,39%, 

conforme os dados que se seguem: 

 

 

 Gráfico 3 – Percentual de resposta conforme o sexo – feminino x masculino 

Quanto à idade, dividiu-se em quatro grupos etários: o primeiro com a indicação de 

menos de 20 anos; o segundo entre 21 e 35 anos; o terceiro entre 36 e 50 anos e o quarto acima 

dos 51 anos. Os resultados obtidos foram os seguintes: 96 alunos com menos de 20 anos, 

representando assim 13,50% dos alunos; já o maior grupo de alunos está com idade entre 21 e 

35 anos, representando 67,93% dos alunos, totalizando 483; seguido do grupo entre 36 e 50 

anos, com 119 alunos, ou 16,73% do total; o menor grupo é representado pelos alunos com 

idade acima de 51 anos, com 13 alunos ou 1,84% do total. 

 No gráfico 4 abaixo fica visível essa divisão: 

 

SEXO

MASCULINO

FEMININO
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Gráfico 4 – Percentual de resposta conforme faixa etária 

 

O número de alunos entre o período matutino e noturno é bastante próximo, mas com 

um número superior de alunos no último período. Assim, dos respondentes, 304 (42,75%) 

estudam no período matutino e 407 (57,25%), estudam no período noturno, conforme gráfico 

5: 

 

 

 

 

IDADE

MENOS DE 20 ANOS

ACIMA DE 20 A 35 ANOS

ACIMA DE 35 A 50 ANOS

ACIMA DE 51 ANOS
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Gráfico 5 – Percentual de resposta conforme período de estudo – matutino x noturno 

 

Quando perguntados sobre o curso de Pedagogia ser a sua primeira formação ou não, 

653 (91,85%) indicaram estarem na primeira formação e 58 (8,15%) na segunda formação. Dos 

alunos que responderam estarem na segunda graduação, solicitou-se que indicassem qual seria 

o curso ou área de formação anterior, mas, como não foram todos os que responderam à 

pergunta, optamos por excluí-la da análise, pois não traria informações completas.  

 

 
 

Gráfico 6 – Percentual de resposta 1ª formação x 2ª formação 

A pergunta que solicitava ao respondente que indicasse se trabalhava ou não na área do 

curso, com a explicitação da função, cargo ou atuação, foi desconsiderada, em virtude de sua 

PERÍODO

MANHÃ

NOITE

FORMAÇÃO

PRIMEIRA

SEGUNDA
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formulação e localização no instrumento. Por estar exatamente posterior à questão que dizia 

respeito à primeira formação ou não do aluno, além da indicação de qual curso anterior já havia 

realizado, identificamos que houve dupla interpretação da pergunta, de modo que os alunos que 

indicaram estarem cursando a Pedagogia como segunda formação responderam se estavam 

atuando ou não na formação anteriormente cursada, e os alunos que indicaram estarem na 

primeira formação, a resposta referiu-se à vinculação ao curso de Pedagogia. Assim, decidiu-

se por excluí-la da caracterização do grupo. 

Os alunos foram perguntados também sobre qual a área de interesse na atuação, a partir 

da formação no curso de Pedagogia. Foram apresentadas as opções: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, espaço fora da escola e gestão. As respostas, em sua maioria, indicaram pelo 

interesse da atuação na Educação Infantil, 61,48% dos respondentes (437 alunos), seguidos de 

23,62% (168 alunos) que indicaram o Ensino Fundamental. As demais indicações bem 

inferiores se dividiram entre 8,01% para a atuação em espaços fora da escola (57 alunos) e 

6,89% para a atuação na gestão (49 alunos).  

 

 

 
Gráfico 7 – Percentual de resposta conforme área de interesse na atuação 

 

Os respondentes também foram perguntados sobre a região de São Paulo onde 

moravam. As indicações poderiam ser feitas a partir das opções: Centro, Zona Leste, Zona 

Oeste, Zona Sul, Zona Norte, ABC, Grande São Paulo ou outra região. Os percentuais obtidos 

podem ser lidos na tabela 2 e no gráfico 8, conforme segue: 

ATUAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL

ESPAÇO FORA DA ESCOLA

GESTÃO
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Tabela 2 – Percentual de alunos conforme região de moradia em São Paulo 

 

Região Qtde. de alunos Percentual 

Centro 32 4,50% 

Zona Leste 207 29,12% 

Zona Oeste 76 10,69% 

Zona Sul 237 33,34% 

Zona Norte 90 12,66% 

ABC 25 3,51% 

Grande São Paulo 37 5,20% 

Outro 07 0,98% 

 

 
 

 

Gráfico 8 – Percentual de alunos conforme região de moradia em São Paulo 

 

 

Identificamos que os alunos participantes da pesquisa representam exatamente o perfil 

dos alunos da instituição em geral. São alunos representantes das classes menos favorecidas 

economicamente e que na maioria das famílias são os primeiros a acessarem a universidade. 

Indicam morar nas duas maiores regiões da cidade de São Paulo, as zonas Leste e Sul onde está 

concentrada essa população menos favorecida, ou ainda deslocam-se de cidades dormitório, 

próximas à capital e que no esforço ficam até o final da noite, após um dia de trabalho, na capital 

para somente depois se dirigirem às suas cidades. 

Após os números apresentados nas tabelas e gráficos acima expostos, podemos 

caracterizar nossa amostra de pesquisa como: um grupo de alunos de todos os semestres do 

REGIÃO ONDE MORAM

CENTRO

LESTE

OESTE

SUL

NORTE

ABC

GDE SP

OUTRO
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curso de Pedagogia, com divisão muito próxima e equilibrada entre o número de alunos nos 

três anos do curso. Esse grupo é composto em sua maioria por mulheres, os alunos residem 

principalmente nas zonas Sul e Leste da capital paulista e têm entre 20 e 35 anos de idade. 

Indicaram que estão frequentando o primeiro curso superior, ou seja, a primeira graduação; 

apresentaram como principal foco de interesse de atuação, a partir da formação recebida do 

curso, a docência com predominância na faixa etária da Educação Infantil; a maioria estuda no 

período noturno com pequena diferença numérica entre os dois períodos. 

 

3.2 Pesquisa de opinião 

 

Para análise da pesquisa de opinião, foram excluídos os questionários que apresentavam 

alguma afirmação não assinalada/respondida ou com a indicação de duas alternativas na mesma 

afirmação, totalizando 140 excluídos, restando 571 questionários a serem analisados, número 

que representa a nossa amostra final. 

De maneira descritiva, apresentamos para cada uma das afirmações sobre o curso de 

Pedagogia a tendência de opinião dos alunos pesquisados. O propósito dessa apresentação foi 

o de mostrar com veracidade todos os resultados obtidos, com o cuidado para não produzir 

inferências iniciais. 

 Os dois instrumentos – questionários e entrevistas – foram construídos considerando 

quatro variáveis identificadas a partir das diferentes necessidades formativas indicadas pelas 

DCNP, designadas aos egressos do curso.  

Nossas variáveis são: 

1) tempo de duração do curso – carga horária mínima versus formação do pedagogo – 

diferentes necessidades formativas; 

2) campo de atuação – carreira docente versus carreira gestora 

3) campo de atuação – espaço escolar versus espaço não escolar 

4) teoria versus prática.  

A primeira variável considerada está relacionada com a formação do professor para a 

atuação com diferentes faixas etárias: de zero a dez anos, segmentos esses da Educação Básica 

que englobam a Educação Infantil dividida entre a creche de zero a três anos, a pré-escola de 

quatro e cinco anos e o Ensino Fundamental I, de seis a dez anos, que demarca um importante 

momento do ensino e aprendizagem da vida escolar dos alunos, a alfabetização e a base da 

educação escolar para a continuidade na vida escolar. Como indicado no artigo 2º das DCNP, 
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[...] as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 

cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 

2006a). 

 

O curso destina-se à formação do professor para atuação na infância, período com 

características bem diferentes e, consequentemente, necessidade de conhecimentos bem 

distintos. Inclui-se também o Ensino Médio na modalidade Normal e demais cursos 

profissionais. Considerando-se que no estado de São Paulo o curso de Ensino Médio na 

modalidade Normal é quase extinto e que não há a predominância de outros cursos 

profissionalizantes, trataremos diretamente da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

Além disso, considerou-se vinculado a essa atuação docente para a infância a carga horária e o 

tempo de realização do curso, conforme posto no artigo 7º das DCNP, como fatores importantes 

de análise: 

 

[...] o curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 horas 

de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas: 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 

realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 

bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e 

culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos 

cooperativos de estudos; 

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 

III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas 

de interesse dos alunos, por meio da iniciação científica, da extensão e da monitoria 

(id. ibid.). 

 

Assim, com o propósito de orientar e organizar os dados, apresentamos que as 

afirmações 2, 3, 4, 8, 9 e 10 estão relacionadas com a primeira variável e mais diretamente com 

a discussão da formação do professor para atuação na infância e suas diferentes características 

e necessidades formativas e de ação. 

 Iniciaremos sempre com a afirmação feita, seguida da tabela que condensa os dados 

obtidos nas respostas e do gráfico que apresenta a distribuição desses resultados. 

Com relação à afirmação 2,  “o bom professor precisa ser formado por meio de saberes 

específicos e próprios da profissão”,  temos os seguintes percentuais: 

 

Tabela 3 – Percentual de respostas à afirmação “o bom professor precisa ser formado por meio de 

saberes específicos e próprios da profissão” 
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  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  26 4,55% 

2 Discordo parcialmente DP  39 6,83% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  65 11,38% 

4 Concordo parcialmente CP  210 36,77% 

5 Concordo totalmente CT  231 40,45% 

TOTAIS 571 100% 

 

 Essa afirmação apresenta uma crescente da porcentagem das respostas do item discordo 

totalmente ao concordo totalmente; o menor índice identificado foi de 4,55% dos alunos que 

discordam totalmente da afirmação, seguido de 6,83% dos alunos que indicaram que discordam 

parcialmente. Ainda, 11,38% indicaram que nem concordam nem discordam dela e, em 

números próximos, 36,77% concordam parcialmente e 40,45% concordam totalmente. Como é 

possível identificar, a distinção entre o grupo que concorda com a afirmação e o grupo que 

discorda é grande. 

 

 
 

Gráfico 9 – Percentual de respostas à afirmação “o bom professor precisa ser formado por meio de 

saberes específicos e próprios da profissão” 

 

A maioria dos alunos indicou uma tendência em concordar com a necessidade de a 

formação do pedagogo estar pautada em saberes específicos e próprios da profissão. Mas 

também pareceu indicar uma tendência em considerar importante as técnicas de como dar aula.  

Com relação à afirmação 9,  “as técnicas sobre como dar aula são menos importantes do 

que os conteúdos específicos das disciplinas no curso de Pedagogia”, obtivemos os seguintes 

números: 

5%
7%

11%

37%

40%
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Tabela 4 – Percentual de respostas à afirmação “as técnicas sobre como dar aula são menos importantes 

do que os conteúdos específicos das disciplinas no curso de Pedagogia” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  228 39,93% 

2 Discordo parcialmente DP  110 19,26% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  105 18,39% 

4 Concordo parcialmente CP  92 16,12% 

5 Concordo totalmente CT  36 6,3% 

TOTAIS 571 100% 

 

 Identificamos uma inversão das respostas à pergunta anterior, com uma porcentagem 

maior de discordância: 39,93% dos alunos discordam totalmente, seguidos de 19,26% dos que 

discordam parcialmente. O número de alunos que não apresentou opinião a partir da afirmação 

é de 18,39% do total e os alunos que concordam parcialmente representam 16,12%. Os alunos 

que concordam totalmente representam o menor índice, 6,3%. 

  Apresentando uma complementação da tendência apresentada acima, além dos saberes 

específicos, os alunos consideram as técnicas de como dar aulas como necessárias à formação, 

não concordando com a afirmação de elas serem menos importantes. 

 

 

 

Gráfico 10 – Percentual de respostas à afirmação “as técnicas sobre como dar aula são menos 

importantes do que os conteúdos específicos das disciplinas no curso de Pedagogia” 
 

As afirmações 4 e 8 versam sobre a atuação do professor egresso do curso de Pedagogia, 

com diferentes faixas etárias. Os resultados da afirmação 8, “o trabalho com diferentes faixas 

40%

19%

19%

16%

6%

AFIRMAÇÃO 9
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etárias é um desafio no curso de Pedagogia”, indicam que os alunos concordam com a 

afirmação, como pode ser observado na tabela 5 e gráfico 11:  

 

Tabela 5 – Percentual de respostas à afirmação “o trabalho com diferentes faixas etárias é um desafio 

no curso de Pedagogia” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  40 7% 

2 Discordo parcialmente DP  52 9,11% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  86 15,06% 

4 Concordo parcialmente CP  173 30,3% 

5 Concordo totalmente CT  220 38,53% 

TOTAIS 571 100% 

  

 Observa-se que 38,53% dos alunos concordam totalmente com a afirmação, seguidos 

de 30,30% que concordam parcialmente. Os alunos que não apresentam opinião são 15,06% e 

os que discordam são: 9,11% discordam parcialmente e 7% discordam totalmente. 

 

 

Gráfico 11 – Percentual de respostas à afirmação “o trabalho com diferentes faixas etárias é um desafio 

no curso de Pedagogia” 

 

 Apesar de o trabalho com diferentes faixas etárias representar um desafio, os alunos 

avaliam que o curso tem conseguido superá-lo.  

A afirmação 4 traz:  “o curso de Pedagogia prepara bem para trabalhar com diferentes 

faixas etárias”. O resultado encontra-se na tabela 6, sendo possível verificar que a maioria dos 

alunos tende a concordar com a afirmação. 
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Tabela 6 –Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia prepara bem para trabalhar com 

diferentes faixas etárias” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  36 6,3% 

2 Discordo parcialmente DP  80 14,01% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  115 20,14% 

4 Concordo parcialmente CP  180 31,52% 

5 Concordo totalmente CT  160 28,03% 

TOTAIS 571 100% 

 

 Com a análise dos dados, identificamos também que há um significativo grupo, 20,14% 

dos respondentes, que não indica concordar ou discordar da afirmação. Os alunos que 

discordam da afirmação total ou parcialmente estão assim divididos: 6,3% discordam 

totalmente e 14,01% discordam parcialmente. Já o grupo que representa a tendência de 

concordância apresenta os seguintes números: 31,52% dos alunos concordam parcialmente e 

28,03% dos alunos concordam totalmente. 

 

Gráfico 12 – Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia prepara bem para trabalhar 

com diferentes faixas etárias”  
 

Os resultados demonstrados tendem a apresentar a concordância dos alunos com a 

afirmação de que o curso de Pedagogia prepara bem para a atuação do egresso do curso com 

diferentes faixas etárias. 

 Versando ainda sobre as diferentes necessidades formativas do egresso do curso, a 

afirmação 10 traz uma formação bastante característica, específica e importante que está 

relacionada com a atuação como alfabetizador: “o curso de Pedagogia recebe críticas porque 

6%

14%

20%

32%

28%

AFIRMAÇÃO 4

DT DP NC ND CP CT



118 

oferece formação para atuar nas séries iniciais da Educação Básica, mas não oferece a formação 

específica para o professor saber alfabetizar”. Os resultados podem ser vistos na tabela 7 e no 

gráfico 13, conforme segue: 

 

Tabela 7 – Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia recebe críticas porque oferece 

formação para atuar nas séries iniciais da Educação Básica, mas não oferece a formação específica para 

o professor saber alfabetizar” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  120 21,01% 

2 Discordo parcialmente DP  80 14,01% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  123 21,54% 

4 Concordo parcialmente CP  148 25,92% 

5 Concordo totalmente CT  100 17,52% 

TOTAIS 571 100% 

  

As respostas dos alunos a essa afirmativa apresentam uma tendência de concordância 

com a assertiva. Contudo, a distribuição das discordâncias é próxima: 21,01% dos alunos 

discordam totalmente da afirmação e 14,01% discordam parcialmente. Dos respondentes, 

21,54% não discordam nem concordam. Dos alunos que compartilham o grupo dos que 

concordam, 25,92% concordam parcialmente e 17,52% concordam totalmente. 

 

 

Gráfico 13 – Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia recebe críticas porque oferece 

formação para atuar nas séries iniciais da Educação Básica, mas não oferece a formação específica para 

o professor saber alfabetizar” 

A afirmação 3, “a carga horária do curso de Pedagogia é satisfatória”, relaciona-se 

também com a primeira variável, estando diretamente vinculada à discussão da carga horária 

do curso. Temos os seguintes resultados, conforme a tabela 8 e gráfico 14: 
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. 

Tabela 8 – Percentual de respostas à afirmação “a carga horária do curso de Pedagogia é satisfatória” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  40 7,01% 

2 Discordo parcialmente DP  40 7,01% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  59 10,33% 

4 Concordo parcialmente CP  206 36,08% 

5 Concordo totalmente CT  226 39,57% 

TOTAIS 571 100% 

 

Os números das respostas dos alunos que discordam totalmente e parcialmente da 

afirmação é o mesmo: 7,01%. Os alunos que não indicaram opinião sobre a afirmação 

representam 10,33%. No grupo dos alunos que indicam a concordância, encontramos 36,08% 

que concordam parcialmente e 39,57% que concordam totalmente.  

 

 

Gráfico 14 – Percentual de respostas à afirmação “a carga horária do curso de Pedagogia é satisfatória” 

 

 A segunda variável considerada em nosso estudo apresenta um dos pontos elencados 

nas DCNP que diz respeito à formação do professor e do gestor, seja para atuação na escola, 

seja em outros espaços, conforme parágrafo único do artigo 4º: 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 

e experiências educativas não-escolares (BRASIL, 2006a)  
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Há também ampliação de três incisos do artigo 5º das DCNP, quais sejam: XI, XII e 

XIII, como indicado abaixo: 

 

[...] XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e 

avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares 

(BRASIL, 2006a). 

 

 

De tal modo, na carreira docente, encontramos duas possibilidades de atuação: o espaço 

da sala de aula e o espaço administrativo via gestão, seja na escola ou fora dela. 

Para ampliação do olhar e compreensão da relação entre o professor e o gestor, as 

afirmações 12 e 13 apresentam elementos para a opinião dos alunos sobre essa relação. A 

afirmação 12 indica a necessidade de um curso específico para a formação dos gestores: “o 

pedagogo que atua na gestão e demais atividades não docentes deveria ter um curso específico 

para sua formação”. Já a afirmação 13, “a formação do professor e do gestor tem a mesma base 

e representam a mesma carreira de atuação”, considera que tanto a docência quanto a gestão 

fazem parte da mesma base de formação e estão na sequência da mesma carreira de atuação. 

Com relação à afirmação 12, temos os seguintes resultados, conforme a tabela 9: 

 

Tabela 9 – Percentual de respostas à afirmação “o pedagogo que atua na gestão e demais atividades não 

docentes deveria ter um curso específico para sua formação” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  61 10,68% 

2 Discordo parcialmente DP  66 11,56% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  100 17,51% 

4 Concordo parcialmente CP  176 30,83% 

5 Concordo totalmente CT  168 29,42% 

TOTAIS 571 100% 

  

O número de alunos que concorda com a afirmação é expressivo. Do total de 

respondentes, 29,42% concordam totalmente e 30,83% concordam parcialmente. Os alunos que 

não indicam concordar ou discordar perfazem 17,51% da totalidade. Os grupos dos alunos que 

discordam é composto por: 10,68% que discordam totalmente e 11,56% que discordam 

parcialmente. A tendência é de concordância com a afirmação de que a formação do gestor 

deveria acontecer em um curso específico a essa formação, como também pode ser constatado 

no gráfico 15: 
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Gráfico 15 – Percentual de respostas à afirmação “o pedagogo que atua na gestão e demais atividades 

não docentes deveria ter um curso específico para sua formação” 
 

 Visando complementar a opinião dos alunos que compuseram a amostra da pesquisa, 

analisamos a afirmação 13: 

 

Tabela 10 – Percentual de respostas à afirmação “a formação do professor e do gestor têm a mesma 

base e representam a mesma carreira de atuação” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  77 13,48% 

2 Discordo parcialmente DP  94 16,46% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  146 25,57% 

4 Concordo parcialmente CP  162 28,38% 

5 Concordo totalmente CT  92 16,11% 

TOTAIS 571 100% 

 

Quando o aluno foi perguntado se a formação do gestor e dos professores representavam 

a mesma carreira e teriam a mesma base, apesar da somatória indicativa entre os que discordam 

e os que concordam ser maior para o grupo dos que concordam, é facilmente possível identificar 

que essa afirmação não apresenta tendência clara, pois são muitos os alunos (25,57% do total) 

que não concordam e nem discordam, sendo interessante analisarmos os números apresentados. 

No grupo de alunos que indicaram a discordância, 13,48% discordam totalmente e 16,46% 
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discordam parcialmente. Já dos alunos que responderam com a tendência de concordância, 

28,38% indicaram que concordam parcialmente e 16,11% que concordam totalmente. Se 

somarmos os valores dos alunos que discordam com os alunos que não expressaram sua 

opinião, não podemos indicar que a tendência dos alunos seja de concordância efetiva. 

 

 

Gráfico 16 – Percentual de respostas à afirmação “a formação do professor e do gestor tem a mesma 

base e representam a mesma carreira de atuação” 

 

 O egresso do curso de Pedagogia pode atuar não somente na gestão como também em 

ambientes não escolares, espaços estes considerados de educação não formal ou informal. 

Portanto, a formação para atuação em segmentos vinculados a essa possibilidade também deve 

ser considerada de modo adequado e em atendimento ao apregoado na legislação, indicando 

novas demandas de formação para atuação nesses diferentes espaços, como consta no inciso IV 

do artigo 5º: “[...] trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis 

e modalidades do processo educativo” (BRASIL, 2006a). 

Para identificarmos a opinião dos alunos sobre essa atuação, consideramos a terceira 

variável que apresenta como mais uma necessidade formativa distinta apresentada pelas 

DCNP: os espaços de educação não escolares. No questionário aplicado aos alunos, as 

afirmações 11, 14 e 15 estão vinculadas a essa temática. São os resultados da afirmação 11:  

 

Tabela 11 – Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia tem uma pulverização da noção 

de docência, com um entendimento genérico das atividades docentes” 
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  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  63 11,04% 

2 Discordo parcialmente DP  68 11,9% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  225 39,4% 

4 Concordo parcialmente CP  159 27,85% 

5 Concordo totalmente CT  56 9,9% 

TOTAIS 571 100% 

 

 Essa afirmação apresentou um expressivo número de alunos respondentes que não 

concordam e nem discordam: 39,4% foi a maior porcentagem das respostas obtidas. É possível 

dividir o restante dos alunos em dois grupos: os que indicaram concordarem, e os que indicaram 

não concordarem; temos as seguintes porcentagens: 11,04% discordam totalmente e 11,9% 

discordam parcialmente. Por outro lado, 27,85% dos alunos indicaram que concordam 

parcialmente e 9,9% que concordam totalmente. Esses percentuais também podem ser 

observados no gráfico 17: 

 

 

Gráfico 17 – Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia tem uma pulverização da noção 

de docência, com um entendimento genérico das atividades docentes” 

A afirmação 14, “o curso de Pedagogia apresenta uma formação fragmentada, quer 

dizer, é uma licenciatura única para várias modalidades de ensino”, poderia ser apresentada no 

grupo das afirmações da primeira variável, pois versa sobre várias modalidades de ensino, mas 

optamos por apresentá-la na terceira variável por trazer em sua formulação a fragmentação da 

formação como foco e o olhar para os diferentes espaços de atuação fora escola, elementos que 

cabem nessa perspectiva. 
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Tabela 12 – Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia apresenta uma formação 

fragmentada, quer dizer, é uma licenciatura única para várias modalidades de ensino” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Porcentagem 

1 Discordo totalmente DT  45 7,88% 

2 Discordo parcialmente DP  60 10,5% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  117 20,49% 

4 Concordo parcialmente CP  181 31,7% 

5 Concordo totalmente CT  168 29,43% 

TOTAIS 571 100% 

 

 Os alunos apresentam tendências de concordância, mas o número de alunos sem opinião 

formada também é significativo: 20,49%. Os que discordam totalmente são 7,88%, e 10,5% 

discordam parcialmente. E, compondo o grupo de alunos que demonstram a tendência de 

concordância com a afirmação, 31,7% concordam parcialmente e 29,43% concordam totalmente. 

  

 

Gráfico 18 – Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia apresenta uma formação 

fragmentada, quer dizer, é uma licenciatura única para várias modalidades de ensino” 
 A afirmação que traz mais explicitamente o tema da atuação do egresso do curso em 

espaços escolares e não escolares é a afirmação 15: “o pedagogo é formado para atuar em 

espaços escolares e não escolares”. Com resultado temos: 

 

Tabela 13 – Percentual de respostas à afirmação “o pedagogo é formado para atuar em espaços escolares 

e não escolares” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Porcentagem 

1 Discordo totalmente DT  71 12,43% 

2 Discordo parcialmente DP  43 7,53% 
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3 Nem concordo nem discordo NC ND  94 16,46% 

4 Concordo parcialmente CP  132 23,12% 

5 Concordo totalmente CT  231 40,46% 

TOTAIS 571 100% 

 

 As respostas indicam a tendência de os alunos concordarem com a afirmação. Foram 

40,46% dos respondentes que indicaram concordarem totalmente e 23,12% que concordam 

parcialmente. Indicaram nem concordar, nem discordar: 16,46%. Fechando a totalização das 

respostas, 12,43% responderam discordar totalmente e 7,53% discordar parcialmente. 

Resultados que também podem ser visualizados no gráfico 19, conforme segue: 

 

 

Gráfico 19 – Percentual de respostas à afirmação “o pedagogo é formado para atuar em espaços 

escolares e não escolares” 

 

 

 A quarta e última variável considerou a discussão entre os conhecimentos teóricos e 

práticos da profissão e a pesquisa como elemento da reflexão crítica entre a teoria e a prática. 

A partir dessa temática, as afirmações 1, 6 e 7 relacionam-se com os conhecimentos teóricos e 

práticos e a afirmação 5 com a pesquisa. Os dados da afirmação 1, “as licenciaturas deveriam 

ter menos conteúdos específicos das matérias e mais técnicas sobre como dar aula”, são: 

  

Tabela 14 – Percentual de respostas à afirmação “as licenciaturas deveriam ter menos conteúdos 

específicos das matérias e mais técnicas sobre como dar aula” 
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  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  66 11,55% 

2 Discordo parcialmente DP  73 12,79% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  50 8,75% 

4 Concordo parcialmente CP  240 42,04% 

5 Concordo totalmente CT  142 24,87% 

TOTAIS 571 100% 

 

 Identificamos que, no menor índice, 8,75% dos alunos não apresentam opinião formada 

sobre a afirmação; 11,55% discordam totalmente e 12,79% discordam parcialmente. O maior 

grupo de respondentes apresenta respostas com concordância parcial ou total. Os que 

concordam totalmente representam 24,87% e o maior grupo, com 42,04% das respostas,  

indicou que concorda parcialmente. O gráfico 20 apresenta a representação desses números: 

 

 
Gráfico 20 – Percentual de respostas à afirmação “as licenciaturas deveriam ter menos conteúdos 

específicos das matérias e mais técnicas sobre como dar aula” 

 

 

A afirmação 7 é praticamente a mesma feita na afirmação 1, mas substituiu a indicação 

das licenciaturas de modo geral pelo curso de Pedagogia, visando confrontar as respostas dadas 

pelos alunos: “o curso de Pedagogia deveria ter menos conteúdos específicos das disciplinas e 

mais técnicas sobre como dar aula”. Os dados mostram que os resultados são muito parecidos. 

 

Tabela 15 – Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia deveria ter menos conteúdos 

específicos das disciplinas e mais técnicas sobre como dar aula” 
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  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  55 9,63% 

2 Discordo parcialmente DP  58 10,16% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  70 12,25% 

4 Concordo parcialmente CP  218 38,18% 

5 Concordo totalmente CT  170 29,78% 

TOTAIS 571 100% 

 

 Podemos verificar que o menor índice é de 9,63%, referente ao número de alunos que 

discorda totalmente da afirmação, seguido de 10,16% que discordam parcialmente. Nem 

concordam nem discordam da afirmação 12,25% dos alunos. O maior grupo de respondentes 

apresenta respostas com concordância parcial ou total, sendo que 29,78% concordam 

totalmente e 38,18% concordam parcialmente com a afirmação. 

 

 

Gráfico 21 – Percentual de respostas à afirmação “o curso de Pedagogia deveria ter menos conteúdos 

específicos das disciplinas e mais técnicas sobre como dar aula” 
 

As respostas dadas à afirmação 6, “a formação no curso de Pedagogia supervaloriza a 

teoria e menospreza a prática”, ficaram bem distribuídas entre as opções que os alunos tinham 

para indicar a concordância ou não, denotando uma imprecisão, apesar do total de concordância 

ser minimamente superior ao de discordância. Destaca-se também o significativo número de 

respostas que não indicam opinião formada sobre a afirmação, conforme segue: 

 

Tabela 16 – Percentual de respostas à afirmação “a formação no curso de Pedagogia supervaloriza a 

teoria e menospreza a prática” 
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 Legenda Cor 

Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  106 18,57% 

2 Discordo parcialmente DP  100 17,51% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  135 23,64% 

4 Concordo parcialmente CP  160 28,03% 

5 Concordo totalmente CT  70 12,25% 

TOTAIS 571 100% 

 

 Foram 23,64% dos alunos que não expressaram opinião formada. Discordaram 

totalmente 18,57% e discordaram parcialmente 17,51% dos alunos respondentes; 12,25% 

indicaram concordar totalmente e 28,03% concordam parcialmente com a afirmação. 

 

 

Gráfico 22 – Percentual de respostas à afirmação “a formação no curso de Pedagogia supervaloriza a 

teoria e menospreza a prática” 

 

 A afirmação 5 versa especificamente sobre a formação do pedagogo como pesquisador: 

“no curso de Pedagogia está a base de formação do pesquisador”. Identificamos uma 

concordância com a afirmação, mas também um número expressivo de alunos que não tem 

opinião formada sobre a temática, ou seja, que não concorda e nem discorda. 

 

Tabela 17 – Percentual de respostas à afirmação “no curso de Pedagogia está a base de formação do 

pesquisador” 

 

  Legenda Cor 
Números 

absolutos 
Percentual 

1 Discordo totalmente DT  31 5,42% 
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2 Discordo parcialmente DP  68 11,9% 

3 Nem concordo nem discordo NC ND  143 25,05% 

4 Concordo parcialmente CP  191 33,46% 

5 Concordo totalmente CT  138 24,17% 

TOTAIS 571 100% 

 

 O menor índice é de 5,42% dos alunos que discordam totalmente da afirmação. Esse 

índice é seguido de 11,9% dos alunos que discordam parcialmente. Não apresentam opinião 

formada sobre a afirmação, nem concordando e nem discordando, 25,05% dos alunos 

respondentes. O maior grupo concorda parcialmente ou totalmente com a afirmação. Os que 

concordam totalmente são 24,17% e os que concordam parcialmente são 33,46% dos alunos.  

Esses percentuais podem ser apreciados no gráfico 23, conforme segue: 

 

 

Gráfico 23 – Percentual de respostas à afirmação “no curso de Pedagogia está a base de formação do 

pesquisador” 

As respostas dadas pelos alunos indicam a tendência de que eles concordam com a 

afirmação de que no curso de Pedagogia está a base para a formação de um pesquisador. Se 

somarmos os índices apresentados pelos alunos que concordam, seja totalmente ou 

parcialmente, teremos mais de 50% dos alunos indicando concordância com a afirmação 

(57,63%), dado importante e merecedor de análise mais aprofundada, posteriormente, pois 

caberia compreender com mais precisão o que os alunos estão entendendo como ser a base para 

a formação do pesquisador. 

 

3.2.1 Ampliando o olhar 
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 Pesquisa de opinião é compreendida pelos estudiosos da área como um levantamento 

estatístico de dados de uma amostra específica e particular sobre determinado assunto. Saber a 

opinião desse determinado grupo selecionado caracteriza-se em uma sondagem sobre o que 

pensam esses sujeitos, indicando a possibilidade de exploração posterior dos dados sobre 

determinadas temáticas. Cabe destacar que os sujeitos participantes expressam suas opiniões 

pautados, muitas vezes, no senso comum, pois não realizam ou realizarão pesquisas 

aprofundadas sobre as temáticas; assim, sua análise é muito mais numérica e indicativa do que 

afirmativa. Indicamos a tendência da opinião dos sujeitos e esta tendência se articulará com 

demais dados ou possibilitará caminhos para a realização de pesquisas específicas e mais 

aprofundadas sobre cada item observado. 

No nosso caso, a pesquisa de opinião realizada com os alunos do curso de Pedagogia 

buscou identificar a opinião destes a partir de afirmações feitas sobre o curso e suas diferentes 

necessidades formativas, construídas a partir do documento das Diretrizes Curriculares e 

identificadas em publicações que apresentavam críticas à estrutura do curso. 

O resultado de nossa pesquisa mostrou-nos que, sobre a atuação do egresso no período 

da infância, com suas características distintas e necessidades formativas diferentes, a tendência 

das respostas dadas pelos alunos é de que o professor precisa dominar os saberes específicos de 

sua profissão, sendo as técnicas de como dar aulas consideradas tão importantes quanto os 

conteúdos específicos. 

Aproximando essa tendência de resposta dos alunos do curso ao termo legal, 

identificamos que, no artigo 5º, incisos VI, VII e XV, da Resolução CNE/CP 1/2006, 

encontraremos os elementos que caracterizariam quais seriam esses conteúdos específicos 

necessários à formação, a saber: “[...] estar apto a ensinar Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física de forma interdisciplinar e adequada às 

fases do desenvolvimento humano (artigo 5º, inciso VI)”. E, ainda, demonstrar domínio das 

tecnologias de informação e comunicação, nos processos didático-pedagógico, de modo a 

desenvolver aprendizagens significativas. As técnicas de como dar aulas estariam na utilização 

dos “[...] instrumentos próprios para construção de conhecimentos pedagógicos e científicos 

(artigo 5º, inciso XV)”. 

A análise sobre a atuação docente com diferentes faixas etárias foi considerada um 

desafio da formação no curso de Pedagogia, pois, como nos indica o caput do artigo 4º, “[...] o 

Curso de Licenciatura de Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções 

de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
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Ensino Médio na modalidade Normal e de Educação Profissional [...]”. O curso atenderia a 

formação para a atuação com crianças de zero a 11 anos e ainda adolescentes e adultos. Fases 

distintas do desenvolvimento humano, com características bem peculiares e, ainda, 

conhecimentos específicos de forma de atuação. Mas a análise da afirmação de que o curso de 

Pedagogia prepara bem o aluno para o desenvolvimento das atividades ou trabalho com essas 

faixas etárias demonstrou-nos que os alunos indicam uma tendência de concordância de que o 

curso vem possibilitando essa formação. Assim, indica-nos a necessidade de, posteriormente, 

criar novas indagações de como os alunos estão compreendendo essa articulação, entre o 

desafio assumido como existente e a concordância com a afirmação de que o curso vem 

oferecendo essa formação. 

No que concerne à formação para os egressos alfabetizarem, não há uma unanimidade 

quanto à concordância com as críticas recebidas pelo curso. A diferença entre os que concordam 

e os que discordam da afirmação de que o curso de Pedagogia não forma o professor para a 

alfabetização é de apenas 8,42% e, ainda, com um grande número de alunos que não manifestou 

opinião formada (21,54%), demonstrando a necessidade de ampliação da análise. Cabe 

destaque que – no texto das Diretrizes Curriculares, apenas na descrição detalhada do artigo 5º 

sobre o que se espera como conhecimentos do egresso do curso e, ainda, do artigo 6º, com a 

demonstração da estrutura esperada para o curso, composta por três núcleos: o de estudos 

básicos, com a indicação de quais elementos, áreas de conhecimento e conteúdos o 

constituiriam; o de aprofundamento e diversificação de estudos, com vistas à atuação 

profissional; o de estudos integrados, com o objetivo de enriquecimento curricular – não 

identificamos nenhuma menção ou aproximação com orientações sobre a formação do egresso 

do curso para a atuação na alfabetização especificamente. A partir da constatação de que nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia não constaria nenhuma orientação 

específica para a alfabetização, inferimos que poderia ser essa a origem de uma certa impressão 

dos alunos em concordarem ou não com as críticas. 

Contrariando outra crítica que o curso recebe sobre sua carga horária, os alunos 

apresentaram concordância quanto a esta ser satisfatória. Destaca-se que os alunos participantes 

da pesquisa estão matriculados em um curso oferecido em três anos letivos. E, ao considerarmos 

que essas 3.200 horas de carga horária mínima do curso são divididas em três anos letivos, 

identificamos que alguns componentes da matriz curricular são oferecidos na modalidade a 

distância, conforme permitido em lei (até 20% da carga horária pode ser oferecida nessa 

modalidade), o que poderia gerar críticas dos alunos e, ainda, a compreensão de que esta carga 

horária não seria suficiente, mas essa possibilidade não se confirmou. 
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Destacamos que essa situação em breve deverá ser alterada em virtude da publicação da 

Resolução CNE/CP n.º 2, de 01/07/2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial e continuada em nível superior de Profissionais do Magistério para a 

Educação Básica, que, em seu Capítulo V, apresenta a proposta de estrutura e currículo para as 

licenciaturas, em seu artigo 13, parágrafo 1º, indicando que a duração mínima dos cursos deve 

ser de 8 semestres ou 4 anos letivos. Além disso, altera a distribuição da carga horária, que, no 

caso do curso de Pedagogia, poderá se manter, com o mínimo de 3.200 horas, mas distribuídas 

em: 

 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao 

longo do processo formativo; 

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado na área de formação 

e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for 

o caso, conforme o projeto de curso da instituição; 

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades formativas 

estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, 

conforme o projeto de curso da instituição; 

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do 

artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, 

da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição 

(BRASIL, 2015). 

 

Destaca-se parte da carga horária para atividades práticas, além das horas de estágio e, 

ainda, outra parte da carga horária para atividades teórico-práticas de aprofundamento. Além 

disso, no parágrafo 5º, há a proposição de que nos cursos de “Pedagogia em educação infantil 

e anos iniciais deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimentos sobre 

os objetos de ensino”, compreendida assim como conhecimentos específicos da formação para 

atuação nesses segmentos e com alunos dessa idade, incluindo-se a alfabetização, característica 

desse período escolar. As novas determinações entrarão em vigor, no prazo máximo de dois 

anos, a contar da data de sua publicação, que foi em 01 de julho de 2015. 

Na pesquisa, buscou-se também identificar a opinião dos alunos sobre a formação para 

a atuação além da docência e na gestão, seja ela no espaço da escola ou não. Nas respostas 

dadas pelos alunos às afirmações que versaram sobre esse tema, identificamos que eles 

consideraram que o pedagogo que atuará na gestão e em atividades não docentes deveria ter um 

curso específico no seu processo de formação. Distanciando-se da proposição legal que, em seu 

artigo 3º, inciso II, e artigo 4º, parágrafo único, inciso I, considera como ponto central da 

formação do licenciado em Pedagogia a participação na gestão e na organização e 
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funcionamento dos sistemas de ensino. Compreendendo que deva planejar, executar, 

acompanhar, coordenar e avaliar as tarefas próprias desse setor. 

 Quando perguntados sobre a gestão e a docência terem a mesma base de formação, a 

maioria indicou a concordância, porém foi possível identificar também uma grande 

porcentagem de alunos sem opinião formada, denotando certa imprecisão dos alunos quanto à 

compreensão de que essas atividades tenham a mesma natureza e base de formação, tal como 

indica o termo legal. 

Além da gestão existem outras atividades não docentes, por isso a atuação em espaços 

escolares e não escolares foi também considerada, pois é descrita explicitamente no inciso III 

do parágrafo único do artigo 4º.  Nas respostas obtidas, os alunos apresentaram significativa 

expressão de concordância de que o pedagogo é formado para atuar em espaços escolares e não 

escolares. Se somarmos os índices apresentados chegaremos a 63,58% dos alunos que 

concordaram totalmente ou parcialmente com este afirmação. Destaca-se que a afirmação trazia 

que o pedagogo é formado para atuar nesses espaços, não fazendo menção à formação 

específica dos alunos sujeitos da pesquisa. O que nos faz indicar a necessidade de possível 

aprofundamento posterior, na compreensão desse pensamento, visto que é um pensamento 

diferente do apresentado pelos alunos quando da afirmação de que, para a atuação na gestão, a 

formação devesse ocorrer em curso distinto da licenciatura, em outro curso.  

As diferentes modalidades de ensino também foram agrupadas nesta variável para 

ampliação das discussões, mas, nas respostas analisadas, os alunos respondentes não indicaram 

opinião formada quanto à afirmação que dizia da existência de uma visão genérica das 

atividades docentes, mostrando mais uma vez certa imprecisão dos alunos quanto à 

concordância ou não. Mas concordaram em que há uma formação fragmentada no tocante às 

várias modalidades de ensino. Como reflexão a essa temática, a melhor compreensão da 

estrutura proposta pelo curso, com seus três núcleos de formação, descritos anteriormente, 

poderia auxiliar nesse processo de articulação dessa formação.  

Sobre a relação teoria, prática e pesquisa, ao serem perguntados sobre as técnicas de 

como dar aulas – ou seja, o que muitos consideram a prática –, sejam elas nas licenciaturas, ou 

no curso de Pedagogia especificamente, eles concordaram expressivamente com a afirmação 

de que o curso deveria ter menos conteúdos específicos e mais técnicas de como dar aulas. 

Demonstrando certa incompreensão do que seria a tão discutida relação teoria e prática, 

colocando os conhecimentos específicos necessários à atuação desconectados dos 

procedimentos didáticos a serem aprendidos para a ação docente. 
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Quando perguntados diretamente sobre a teoria e a prática, na afirmação de que o curso 

de Pedagogia supervaloriza a teoria e menospreza a prática, na formação dos pedagogos, as 

opiniões foram bem divididas, com tendência à discordância e imprecisão, com menos de 6% 

de diferença entre as respostas que concordam e discordam da afirmativa, indicando 

necessidade de um olhar mais apurado referente à questão. Por outro lado, quando solicitados 

a emitirem sua opinião quanto ao curso de Pedagogia apresentar ou não a base para a formação 

do pesquisador, os alunos, em expressiva maioria, apresentaram a tendência de concordância 

com a afirmação, com 57,63% dos alunos indicando que concordam com a afirmação, 

indicando outro ponto merecedor de futuras análises, na busca pela compreensão do 

pensamento dos alunos diante dessa afirmação. 
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CAPÍTULO IV 

A VOZ DOS EDUCADORES E PESQUISADORES 

 

Neste capítulo apresentaremos o processo de escolha dos entrevistados, a elaboração e 

efetivação das entrevistas, bem como a descrição do caminho e dos procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa para a coleta e análise dos dados. 

Para a efetivação das entrevistas, foi realizada a leitura e apropriação dos pensamentos 

e proposições dos autores e pesquisadores sobre o tema. Construímos um quadro teórico para 

que fosse possível, assim, identificar os pensamentos e concepções que pudessem contribuir 

em nossa análise. 

 Identificamos que, a partir de um grupo de educadores reunidos na década de 1980, 

formaram-se novos grupos por aproximação de suas concepções, sejam eles os representantes 

dos que acreditam ser a docência a base de formação do pedagogo ou não, ou ainda o que indica 

ser a escola o local privilegiado e de excelência da educação, com suas pequenas variações. 

Iniciamos com Anísio Teixeira seguido posteriormente por Dermeval Saviani, José 

Carlos Libâneo, Selma Garrido Pimenta, Maria Amélia Santoro Franco e Iria Brzezinski, de 

modo a possibilitar a escolha de quem seriam os entrevistados. 

A entrevista foi escolhida por possibilitar uma situação de interação com crenças, 

valores, pensamentos e o contato com as opiniões de teóricos considerados representantes 

importantes na discussão sobre o Curso de Pedagogia na atualidade. 

Definiu-se que faríamos três entrevistas, sendo elas: de um dos conselheiros do 

Conselho Nacional de Educação, que, à época da publicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Pedagogia, foi um dos relatores da mesma, e de dois estudiosos da 

temática. No caso dos sujeitos escolhidos, ressaltamos a importância de seus conhecimentos e 

contribuições, por representarem os posicionamentos de defesa e críticas à atual diretriz 

curricular do curso de Pedagogia.  

Após a realização das entrevistas, o processo de transcrição e análise inicial do material 

colhido nas entrevistas, procedeu-se ao processo de análise do conteúdo, com a definição de 

quatro categorias de análise: autonomia, politicidade, práticas educativas e saberes da docência. 

Categorias essas pautadas nos estudos e referenciais de Freire. 

 

 

1 ESCOLHA DOS ENTREVISTADOS 
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 Para que pudéssemos chegar às entrevistas realizadas neste estudo, foi necessário um 

longo percurso de leituras e apropriação dos escritos sobre o tema.  

Não foi tarefa das mais simples a escolha dos sujeitos que pudessem representar 

significativamente pensamentos e posicionamentos sobre a formação de professores, o curso de 

Pedagogia no Brasil e todas as suas possíveis inter-relações.  

As discussões sobre a educação, o educar, o ensinar, o aprender, a formação dos 

profissionais que desempenham suas funções ou quais seriam essas funções, papéis, identidade, 

expectativas e resultados sempre mereceram dedicação, destaque. Esses temas e discussões não 

ganharam espaço e interesse há pouco tempo, muito pelo contrário, são reflexões que 

interessaram a muitos autores, no Brasil, pelo menos nos últimos 50/60 anos com maior 

intensidade. 

Muitos desses pesquisadores, com seus estudos e publicações, tornaram-se verdadeiros 

referenciais quando o assunto é o curso de Pedagogia e a formação de professores. Todas essas 

produções representaram a base e a fonte para que novos estudos pudessem ser construídos. 

Diante desse universo de possibilidades, escolher três representantes, sujeitos 

considerados por nós privilegiados dessa discussão, mobilizou-nos a reconstruir sucintamente 

os pressupostos teóricos de alguns deles. 

Das leituras pode-se aludir que existe certa concordância quanto à necessidade de se 

reconhecer a existência da Ciência da Educação, seja ela ainda em construção ou se 

fortalecendo, mas como uma Ciência.  

Anísio Teixeira foi escolhido como representante dessa discussão inicial e, a partir de 

suas colocações, os demais estudiosos da área foram por nós posicionados.  

Como já apresentado no percurso histórico do curso de Pedagogia, a década de 1980 é 

frutífera nas discussões e solicitações por mudanças na educação de nosso país. Muitos foram 

os educadores que se reuniram em prol de uma causa maior da educação. Das intenções comuns, 

surgiram, posteriormente, posicionamentos e caminhos distintos que foram trilhados por esses 

educadores. 

Dessas distinções foram formando-se novos grupos por assemelhação de pensamentos 

dos quais destacaremos três possibilidades: dois grupos antagônicos frente à questão da 

docência ser a base de formação do pedagogo ou não e um outro que se pauta na indicação da 

escola como o local de excelência da educação. A escola como um todo e não exatamente a 

docência. 

Iniciaremos com os anos de 1950, com Anísio Teixeira, educador de grande expressão, 

que exerceu o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito Federal, idealizador de 



137 

mudanças significativas na educação do país, propositor de ideias democráticas na educação e 

considerado um dos pioneiros na implantação de escolas públicas e gratuitas. 

Em palestra proferida no I Seminário Interestadual de Professores, em janeiro de 1957, 

sobre a Ciência e arte de educar, iniciou sua fala com a indicação de que a educação vinha há 

quase 100 anos passando por uma revisão de conceitos e técnicas, comparando-a à medicina 

que se emancipou do empirismo e tornou-se cada vez científica; mas não seria ainda, a 

proposição da criação de uma “Ciência da Educação” autônoma, mas de possibilitar que as 

atividades educacionais tivessem características científicas.  

Podemos considerar Anísio Teixeira um dos pioneiros nessa discussão sobre a Ciência 

e o cientista da educação, passados quase 60 anos do referido seminário e assim somados aos 

já indicados 100 anos, seriam quase 160 de discussão, e ainda hoje discute-se sobre a existência 

ou não e os pressupostos e fundamentos da Ciência da Educação. 

Naquele momento, Teixeira (2006, p. 71) já indicava que 

 

[...] a realidade é que não há Ciência enquanto não houver um corpo sistemático de 

conhecimentos, baseados em princípios e leis gerais, que lhe deem coerência e 

eficácia. 

Para que as “práticas” educativas possam também beneficiar-se de progresso 

semelhante, será preciso antes de tudo que as Ciências que lhe irão servir de fontes se 

desenvolvam e ganhem a maturidade das grandes Ciências já organizadas. 

 

 A discussão ainda baseia-se na existência e consistência desse corpo de conhecimentos 

próprios da educação e da pedagogia. Auxiliando-nos nessa reflexão, Teixeira (2006) distinguiu 

o campo da Ciência, do conhecimento e o campo da aplicação, da prática, ou seja, a atual 

discussão da relação teoria e prática. 

 

Ciência é abstrata, isto é, que busca conhecer o seu objeto num sistema tão amplo de 

relações, que o conhecimento científico, como tal, desborda de qualquer sistema 

particular, para se integrar num sistema tão geral, que nele só contam as relações dos 

conhecimentos entre si; e que a “prática” é um sistema concreto e limitado, em que 

aqueles conhecimentos se aplicam com as modificações, alterações e transformações 

necessárias à sua adaptação à situação. [...]  

A velha expressão “na prática é diferente” é um modo simples de indicar essa verdade 

essencial de que a Ciência é um recurso indireto, é um intermediário e nunca uma 

regra direta de ação e de arte. A ciência é uma condição – e mesmo uma condição 

básica – para a descoberta tecnológica ou artística, mas não é, ou ainda não é essa 

descoberta. (ibid., p. 71-72). 

 

 Indicando, assim, que a aplicação direta das descobertas como sendo uma ou a verdade a 

ser seguida é um perigo, não devendo ser dessa maneira realizado. O que, no caso da educação, 

infelizmente tem sido, muitas vezes, assim constituído, pois encontramos a aplicação descuidada 

de conhecimentos supostamente científicos como regras da prática educativa. 
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Para tal situação concorreu, sem dúvida, o fato de nem sempre haverem sido as 

“práticas educativas” as fornecedoras dos “dados” do problema, como deverá ser, se 

tivermos de contar com a ciência para nos ajudar a progredir na arte de educar. E em 

segundo lugar, concorre certa impaciência de resultados positivos que aflige tanto – 

hélas! – as ciências sociais ou humanas que servem de fonte e base a uma possível 

arte de educar menos empírica e mais científica (TEIXEIRA, 2006, p. 72-73). 

 

 Contudo, somente quando ciências consideradas como base para a educação – como a 

Sociologia, a Psicologia, a Antropologia – se desenvolverem o suficiente, sendo consideradas 

e reconhecidas com alto grau de maturidade e segurança, “[...] poderão dar à educação os 

elementos intelectuais necessários para a elaboração de técnicas e processos que possam 

constituir o conteúdo de uma possível ‘ciência de educação’” (ibid., p. 74).  

Isso não significa que, ao se atingir esse grau de desenvolvimento, teríamos a “[...] 

educação renovada cientificamente, pois, conforme vimos, nenhuma conclusão científica é 

diretamente transformável em regra operatória no processo de educação” (id. ibid.). Iniciaria, 

sim, um processo de reelaboração dessas ciências para que possam ser aplicadas na prática 

educacional. 

 

A ciência oferece, assim, a possibilidade de um primeiro desenvolvimento 

tecnológico, que fornece à arte melhores recursos para a investigação dos seus 

próprios problemas e, deste modo, sua melhor solução. Num segundo 

desenvolvimento tecnológico, oferece recursos novos [...]. A ciência, aliás, longe de 

mecanizar o artista ou o profissional, arma a sua imaginação com os instrumentos e 

recursos necessários para seus maiores voos e audácias. [...]. 

Ora, o mesmo é o que há de ocorrer no domínio da educação, da arte de educar. Neste, 

o campo precípuo ou específico – ateliê, laboratório ou oficina – é a sala de aula, onde 

oficiam os mestres, eles próprios também investigadores, desde o jardim de infância até 

a universidade. São as escolas o campo de ação dos educadores (ibid., p. 75). 

 

 Essa afirmação, de serem as escolas o campo de ação dos educadores, coloca mais um 

elemento nessa discussão e aproxima-nos ainda mais dos debates sobre a identidade do curso 

de Pedagogia, suas contradições e ambiguidades, pois quem seriam então os pedagogos? Os 

profissionais que atuam nas escolas? Essa atuação poderia ou seria no espaço da sala? Mas, 

como seria essa formação? 

 Em busca de mudança, como já apresentado, e também em busca de respostas, inclusive 

a esse questionamento da formação, é que se organizou a 1ª Conferência Brasileira de 

Educação, cuja participação de intelectuais da área foi expressiva. Dentre esses intelectuais, 

destacaremos Dermeval Saviani que, além de sua participação em meados de 1980, elaborou 

artigo com o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que posteriormente 

passou a ser o projeto original da Câmara dos Deputados, publicou livro sobre a LDB, 
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participou ativamente nos Congressos Brasileiros de Educação, discutindo as propostas para o 

Plano Nacional de Educação, e acompanhou as discussões sobre o curso de Pedagogia com suas 

pesquisas e reflexões. 

 Uma de suas pesquisas sobre a temática foi o projeto “O espaço acadêmico da pedagogia 

no Brasil: perspectiva histórica e teórica”, que possibilitou material para divulgação em artigos, 

em palestras e em um livro. 

 Crítico das atuais DCNP, não só na perspectiva da proposição curricular, mas 

principalmente da estrutura de oferecimento dos cursos, ainda marcada por características 

tecnicistas e muito americanizadas, resquícios da reforma universitária de 1968, com o regime 

de oferecimento de disciplinas e cursos semestrais. Mas, ainda assim, considerou  melhor o 

resultado final do que a proposta inicial divulgada no ano de 2005. “Eu diria que o resultado 

final melhorou relativamente à proposta gestada em março de 2005 no Conselho Nacional de 

Educação, mas não é satisfatório” (SAVIANI, 2008, p. 643). 

 Mas seu pensamento não se alinha nem aos estudiosos que são defensores das Diretrizes, 

como os representados pela Anfope, nem aos estudiosos que são contra as diretrizes 

estabelecidas, com a docência como base da formação do pedagogo. A posição de Saviani 

(ibid., p. 647), 

 

[...] se diferencia tanto daquela que se corporificou nas diretrizes curriculares 

nacionais, com respaldo da ANFOPE, como daquela acima exposta, que defende dois 

cursos distintos, esposada pelo grupo liderado por Libâneo. Parto da constatação de 

que a escola na sociedade moderna se converteu no espaço por excelência da 

educação. O docente é, assim, educador por excelência porque é aquele que atua na 

instituição educativa para formar as novas gerações.  

 

Ainda por essa perspectiva, Saviani complementa que o docente ganha destaque na 

formação das novas gerações, e a escola passa a representar a referência para a educação, sendo 

também assim valorizada.  

 

Então, por esse ângulo poderia se defender a docência como base comum do educador 

e também perguntar qual é o educador que nós queremos formar. A meu ver esse 

educador seria exatamente o pedagogo, entendido como o especialista na organização 

dos processos educativos. E onde esses processos educativos são organizados de 

forma mais sistemática? É nas escolas. (id. ibid.).  

 

 A escola passaria a ser a referência, a base para toda a formação. Mas como seria 

efetivamente essa formação? 

 

Nessa perspectiva não se torna tão complicado pensar o curso de Pedagogia 

articulando a formação do pedagogo, isto é, do especialista em educação, com a 
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formação dos professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Mas para isso eu teria que tomar como campo de referência a escola. 

Tratar-se-ia, então, de formar o pedagogo ou o especialista da educação que tem o 

domínio da escola, isto é, da forma como a escola está constituída com seu currículo 

em pleno funcionamento. Assim, o pedagogo, ao dominar o modo como a escola 

funciona, estaria, sem dúvida, capacitado tanto para ministrar o ensino, como para 

coordenar as atividades didático-pedagógicas ou gerir o funcionamento da escola 

(SAVIANI, 2008, p. 647). 

 

 Seria, assim, uma formação articulada do professor e do antigo especialista, num  único 

curso, tendo como base a escola, sua organização e funcionamento. Complementando, Saviani 

(2012) indica que essa proposta de formação a partir da escola possibilitaria atingir a formação 

dos professores nas diferentes modalidades de ensino e das atividades de gestão, pois centraria 

a formação na organização e funcionamento da escola. 

 Ainda, segundo Saviani (2012, p. 130-131), 

  
[...] uma escola viva, funcionando em plenitude, implica um processo de gestão que 

garanta a presença de professores exercendo a docência de disciplinas articuladas 

numa estrutura curricular, em ação coordenada, supervisionada e avaliada à luz dos 

objetivos que se busca atingir. Ora, um aluno que é preparado para o exercício da 

docência assimilando os conhecimentos elementares que integram o currículo escolar; 

estudando a forma como esses conhecimentos são dosados, sequenciados e 

coordenados ao longo do percurso das séries escolares; compreendendo o caráter 

integral do desenvolvimento da personalidade de cada aluno no processo de 

aprendizagem; e apreendendo o modo como as ações são planejadas e administradas, 

estará sendo capacitado, ao mesmo tempo, para assumir a docência, para coordenar e 

supervisionar a prática pedagógica, orientar o desenvolvimento dos alunos e planejar 

e administrar a escola; e, assegurada essa formação, estará também capacitado a 

inspecionar o funcionamento de outras escolas. Claro que, sobre a base dessa 

formação inicial, será recomendável que, de modo especial para exercer as referidas 

funções no âmbito dos sistemas de ensino, sejam feitos estudos de aprofundamento, 

aperfeiçoamento e especialização em nível de pós-graduação. 

 

 É possível identificar a atuação do pedagogo na escola vinculado ao funcionamento 

pleno desta em diferentes perspectivas, assim como a maneira que deveria se articular o 

processo de formação dos futuros egressos do curso, constituído dos seguintes conhecimentos: 

a) organização e articulação curricular; b) desenvolvimento e aprendizagem humana; c) 

planejamento e coordenação da ação docente e prática pedagógica; d) administração da escola 

e do sistema. Mas considerando ainda a possibilidade e até a necessidade de aprofundamento, 

aperfeiçoamento e especialização em nível de pós-graduação nesse processo de formação. 

 Abrindo, assim, uma possibilidade de aproximação com Libâneo, que, apesar de indicar 

que a formação deva ocorrer em cursos distintos de formação docente e de especialistas que 

atuam em outras atividades educativas que não se restringem à docência, considera parte desses 

elementos citados por Saviani nesse processo de formação, mas como já indicado em cursos 
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diferentes e não como atualmente as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia 

propõem. 

 Libâneo é um dos representantes do grupo que não considera a docência a base de 

formação do pedagogo; além dele, apresentaremos os educadores que defendem que a formação 

do pedagogo não se restringe à docência. 

 

A ideia de conceber o curso de Pedagogia como formação de professores, a meu ver, 

é muito simplista e reducionista, é, digamos, uma ideia de senso comum. A Pedagogia 

se ocupa, de fato, com a formação escolar de crianças, com processos educativos, 

métodos, maneiras de ensinar, mas, antes disso, ela tem um significado bem mais 

amplo, bem mais globalizante. Ela é um campo de conhecimentos sobre a 

problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma 

diretriz orientadora da ação educativa. (LIBANEO, 2001, p. 6). 

 

 No senso comum, a pedagogia foi interpretada por muitos anos como uma prática de 

pessoas que cuidavam de crianças sem o compromisso da formação educativa.  

 Segundo Libâneo (ibid.), há de fato uma concepção histórica que designa o pedagogo a 

ser alguém que ensina algo e que o curso de Pedagogia formaria esses professores para séries 

iniciais da escolarização obrigatória. O raciocínio é simples: educação e ensino dizem respeito 

às crianças. Mas, na verdade, o pedagogo é a pessoa que se preocupa com o ato educativo, cuja 

atuação pode ocorrer em diferentes situações em nossa sociedade; sendo assim, a Pedagogia se 

ocupa, de fato, com a formação escolar de crianças, com processos educativos, métodos e 

maneiras de ensinar. Desse modo, a ciência pedagógica assume a função mediadora da práxis 

educacional.  

A partir das observações levantadas torna-se imprescindível a reflexão a respeito da 

argumentação apontada pelo autor, em que a Pedagogia, assim como a ciência que a norteia, 

não seja entendida de forma simplista e reducionista; tamanha complexidade de entendimento 

merece ter mais atenção e critério para avaliar, categorizar e apontar a Pedagogia, não apenas 

como uma área do conhecimento, prestando serviço somente na sala de aula, mas que extrapole 

os muros da mesma.   

Ainda segundo Libâneo (2001, p. 10),  

 

[...] a pedagogia não é, certamente, a única área científica que tem a educação como 

objeto de estudo. Também a sociologia, a psicologia, a economia e a linguística podem 

se ocuparem de problemas educativos para além de seus próprios objetos de 

investigação e, nessa medida, os resultados de seus estudos são imprescindíveis para 

a compreensão do educativo. Entretanto, cada uma dessas ciências aborda o fenômeno 

educativo sob a perspectiva de seus próprios conceitos e métodos de investigação. É 

a pedagogia que pode postular o educativo propriamente dito e ser ciência integradora 

do aporte das demais áreas. A pedagogia, com isso, é um campo de estudos com 

identidade e problemáticas próprias. Seu campo compreende os elementos da ação 

educativa e sua contextualização. 
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 Entende-se, assim, que o fenômeno educativo tem uma abordagem pluridisciplinar, mas 

a discussão e a defesa são para que a pedagogia responsabilize-se por seus próprios problemas 

educativos.  

Em suas pesquisas e publicações, Libâneo nos apresenta os argumentos a respeito da 

identidade pedagógica e de como essa ciência apresenta problemas próprios. Em suas palavras, 

 

[...] é a pedagogia que pode postular o educativo propriamente dito e ser uma ciência 

integradora dos aportes das demais áreas. Isso significa que, embora não ocupe lugar 

hierarquicamente superior às outras ciências da educação, tem um lugar diferenciado. 

A pedagogia, com isso, é um campo de estudos com identidades próprias. Seu campo 

compreende os elementos da ação educativa e sua contextualização, tais como, o aluno 

como sujeito do processo de socialização e aprendizagem, os agentes de formação 

(inclusive a escola e o professor), as situações concretas em que se dão os processos 

formativos (entre eles o ensino), o saber como objeto de transmissão/assimilação. 

(LIBÂNEO, 2002, p. 29). 

 

Percebe-se que o autor ao argumentar sobre a formação do pedagogo e ao defender a 

pedagogia como uma ciência da educação reforça a importância desse profissional investigar e 

pesquisar suas teorias e práticas que não se restringem à escola, pois o fenômeno educativo é a 

base da formação de um curso de pedagogia em sua complexidade e amplitude, ou seja, a 

pedagogia, com isso, é um campo de estudos com identidades e problemáticas próprias, 

ocorrendo de forma intencional e sistemática. 

 

Para se compreender com mais profundidade o que é a pedagogia, é preciso explicitar 

seu objeto de estudo, a educação ou prática educativa. Educação compreende o 

conjunto dos processos, influências, estruturas, ações, que intervêm no 

desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio 

natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais, 

visando à formação do ser humano. A educação é, assim, uma prática humana, uma 

prática social, que modifica os seres humanos nos seus estados físicos, mentais, 

espirituais, culturais, que dá uma configuração à nossa existência humana individual 

e grupal. (LIBÂNEO, 2011, p. 68, grifo do autor). 

 

O autor afirma ainda que a pedagogia extrapola a educação formal; portanto, pode-se 

observar que, de acordo com sua concepção, o pedagogo é o profissional que atua em várias 

instâncias da prática educativa. 

 

Nessa categoria, são incluídos trabalhadores sociais, monitores e instrutores de 

recreação e educação física, bem como profissionais das mais diversas áreas, nas quais 

ocorre algum tipo de atividade pedagógica, tais como: administradores de pessoal, 

redatores de jornais e revistas, comunicadores sociais e apresentadores de programas 

de rádio e TV, criadores de programas de TV, de vídeos educativos, de jogos e 

brinquedos, elaboradores de guias urbanos e turísticos, mapas, folhetos informativos, 

agentes de difusão cultural e científica etc. (LIBÂNEO, 2001, p. 12). 
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Ou seja, para ele, pedagogo é o profissional que se preocupará com a ação educativa, 

em espaços para além da sala de aula ou vinculados à carreira do Magistério, sendo a docência 

uma das funções desse pedagogo, dentre as demais. Reconhece, ainda, a necessidade de 

profissionais intelectuais com requisitos básicos para suprir as demandas do mercado de 

trabalho, pois o campo científico da pedagogia expandiu-se e os egressos não são suficientes 

para suprir as vagas em todas as repartições das empresas, por exemplo. 

Complementando esse pensamento, argumenta que nas empresas existem atividades de 

supervisão do trabalho de orientação de estagiário, formação profissional em serviço, entre 

outros, atividades essas que podem e estão sendo desenvolvidas pelos pedagogos; sendo assim, 

novos sistemas de organização do trabalho, mudanças no perfil profissional e novas exigências 

de qualificação dos trabalhadores acabam afetando o sistema de ensino; mas podemos dizer que, 

no caso do curso de Pedagogia, ainda não identificamos, efetivamente, essa repercussão. 

De acordo com Libâneo (2011, p. 65), 

 

Todas as pessoas que lidam com algum tipo de prática educativa relacionada com o 

mundo dos saberes e modos de ação são pedagogos. Explicitando: são pedagogos, em 

sentido amplo, todos os que exercem atividades de magistério em qualquer lugar e, 

também, os que trabalham em meios de comunicação, formadores de pessoal nas 

empresas, animadores culturais e desportivos, produtores culturais etc. São 

pedagogos, em sentido estrito, os professores e os pedagogos-especialistas. 

 

Com essa distinção entre as possibilidades de atuação do pedagogo, dadas as 

características e espaços dessa atuação, o autor indica que existe o pedagogo escolar, que atua 

no espaço formal da escola, e o especialista, este compreendido como o pedagogo que atua em 

qualquer área que envolva a educação, vinculado a espaços, sejam eles formais ou não.  

Segundo Libâneo (2002, p. 39), 

 

[...] o curso de pedagogia deve formar o pedagogo stricto sensu, isto é um profissional 

qualificado para atuar em vários campos educativos de tipo formal e não formal e 

informal, decorrentes de novas realidades não apenas na gestão, supervisão e 

coordenação pedagógicas de escolas como também nas pesquisas de administração 

dos sistemas de ensino, no planejamento educacional, na definição de políticas 

educacionais, nos movimentos sociais, nas empresas, nas várias instâncias de 

educação de adultos, nos serviços de psicopedagogia e orientação educacional, nos 

programas sociais, nos movimentos sociais, nos serviços para terceira idade, nos 

serviços de lazer e animação cultural, na televisão, no rádio, na produção de vídeos, 

filmes, brinquedos, nas editoras, na requalificação profissional etc.  

Uma das preocupações apresentadas pelo autor é em relação ao campo teórico da 

pedagogia e como essa é ausente nos cursos de licenciaturas. Ainda, segundo ele, um dado 

relevante é que não se ensina a teoria pedagógica, mas em boa parte delas quem dita os 

conteúdos sobre as questões de pedagogia são os sociólogos, os cientistas políticos, os 

especialistas em políticas educacionais, os psicólogos e não os pedagogos. A ausência das 
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teorias pedagógicas na formação do licenciado acaba por empobrecer a contribuição da análise 

crítica da educação. 

Sendo assim, Libâneo (2006, p. 860) argumenta que 

 

[...] a ausência da teoria pedagógica na formação do licenciado empobrece a 

contribuição da análise crítica da educação que se pratica nas instituições de formação 

e nas instituições escolares. A pedagogia, como ciência da educação auxiliada por 

diferentes campos do conhecimento, estuda criticamente a educação como práxis 

social, analisando-a, compreendendo-a, interpretando-a em sua complexidade, 

propondo outros modos e processos para sua concretização, com vistas à construção 

de uma sociedade justa e igualitária. 

 

Para se ter uma sociedade justa e igualitária, a formação, a partir de um curso que 

pretende formar profissionais para atuarem com educação, a ética, o cultivo de valores e o 

despertar do interesse pela investigação científica são condições imprescindíveis para que se 

logre sucesso e se alcance esses objetivos. Não se trata apenas de passar conhecimentos, mas 

de desenvolver habilidades e capacidades referentes a esses conhecimentos. 

O autor afirma que todo pedagogo é docente, mas nem todo docente é pedagogo, visto 

que existem docentes oriundos de outras licenciaturas. Além disso, para ele, é marca ressaltada 

que a pedagogia é um campo científico e investigativo com problemáticas próprias, um 

fenômeno educativo, abrangendo questões muito ampliadas e específicas que não se resumem 

à docência.  

De acordo com Libâneo (2011, p. 65), 

 

O curso de Pedagogia pode, pois, desdobrar-se em múltiplas especializações 

profissionais, uma delas a docência, mas seu objetivo específico não é somente a 

docência. Portanto, o curso de Pedagogia não se reduz à formação de professores. Ou 

seja, todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico 

é trabalho docente. O professor está no pedagogo, o pedagogo está no professor, mas 

cada profissional desses pede uma formação diferenciada. 

 

Defende, ainda, que o pedagogo não aceite ser compreendido nem atue como um mero 

tarefeiro, mas, sim, como um pesquisador, um conhecedor de sua prática. Para Libâneo (ibid., 

p. 72-73), 

 

Este entendimento permite falar de três tipos de pedagogos: 1) pedagogos lato sensu 

– todos os profissionais que se ocupam de domínios e problemas da prática educativa 

e suas várias manifestações e modalidades; 2) pedagogos stricto sensu – especialistas 

que, sempre com a contribuição das demais ciências da educação, e sem restringir sua 

atividade profissional ao ensino, dedicam-se a atividades de pesquisa, documentação, 

formação profissional, educação especial, gestão de sistemas escolares e escolas, 

coordenação pedagógica, animação sociocultural, formação continuada em empresas, 

escolas e outras instituições; 3) pedagogos stricto sensu – professores de ensino 

público e privado que atuam em todos os níveis e modalidades de ensino. 
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 Compartilhando dos pensamentos e pesquisas de Libâneo, a professora titular sênior da 

Faculdade de Educação da USP, Selma Garrido Pimenta, também defende que a Pedagogia é 

uma ciência e que a docência é uma das possibilidades de atuação profissional do pedagogo, 

não se restringindo a ela.  

 Diferentemente de Saviani, que indica ser a escola, em sua estrutura e organização, o 

eixo da formação dos professores. Pimenta posiciona-se que a Pedagogia seja a base para a 

formação docente, ou seja, a “[...] pedagogia é a base da formação e da atuação profissional do 

professor, e não o contrário como configura a posição da Anfope” (PIMENTA, 2004). 

Indica que o estudo da Pedagogia está voltado para os fundamentos e métodos de ensino, 

o qual é uma das atividades profissionais do pedagogo, e também é considerado como uma 

ciência, pelo fato de ser um campo de conhecimento específico da práxis educativa que ocorre 

na sociedade. Segundo Pimenta (ibid.), 

 

A pedagogia é um campo de conhecimento específico da práxis educativa que ocorre 

na sociedade. Diferente dos demais que não têm a educação como objeto específico 

de análise, mas que a ela podem se voltar. A sociologia, por exemplo, na sua raiz não 

tem a educação como objeto de estudo, mas há sociólogos que se voltam a ela, se 

valendo dos aportes da ciência sociológica para estudar dimensões da práxis 

educativa. O mesmo ocorre com a filosofia, a psicologia, a história e outras ciências 

que se voltam à educação. Essas disciplinas quando voltadas ao campo da educação, 

constituem nos cursos de pedagogia os fundamentos da educação. 

Curiosamente não há dentre eles uma disciplina denominada pedagogia que se 

voltaria ao estudo do campo do pedagógico. Essa perspectiva, em geral, é coberta pela 

didática e por estudos do campo curricular, quando estudam as teorias e as ideias 

pedagógicas, sintetizando os aportes das disciplinas anteriores, focando nos resultados 

do ensino e da educação e dos sistemas escolares. Por sua vez, ciências como a física, 

a matemática, a geografia, a história, a biologia, as letras, têm-se constituído também 

como campo da pedagogia, por se voltarem aos estudos dos fundamentos dos métodos 

do ensino, uma das atividades profissionais do pedagogo. 

 

Ressaltaremos a afirmação da não existência de uma disciplina denominada Pedagogia, 

voltada principalmente ao campo pedagógico, além da crítica aos professores, que assumem as 

disciplinas do curso de Pedagogia e não tem clareza de que seu objetivo de estudo é educação 

como práxis social, e que o conceito de práxis está intimamente vinculado à prática, uma vez 

que esta é a referência para a transformação da realidade, mas não uma prática qualquer, e sim 

uma prática carregada de intencionalidade, como expressão do caráter terreno do pensamento.  

De acordo com Pimenta (2004), 

 

Esse destaque é importante, porque nem sempre os professores que assumem as 

disciplinas do curso de pedagogia têm a clareza de que seu objeto é a educação 

enquanto práxis social. Marcados por sua formação de origem no campo da 

sociologia, da filosofia, da psicologia, etc., muitas vezes desconhecem o campo da 

educação e do ensino ou por eles não se interessam. 
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Nos cursos de Pedagogia são necessários os fundamentos de várias áreas do saber, 

porque o pedagogo trabalha com um conjunto de saberes que lhe proporcionam condições de 

leitura do mundo nos múltiplos olhares que a ciência desenvolve; desse modo, o curso de 

Pedagogia consegue aliados das demais áreas do conhecimento, quando estas se voltam ao 

estudo da educação e dos fundamentos dos métodos do ensino, estabelecendo também uma 

análise crítica e contextualizada da educação e do ensino como práxis social. Podemos dizer 

que a Pedagogia, como ciência da educação, é alimentada por diferentes ciências, 

compreendendo o fenômeno em sua totalidade. 

A Pedagogia, como Ciência, tem como objetivo a investigação na educação, dessa 

forma, investigando as contribuições do fenômeno educativo, particularmente o ensino e a 

aprendizagem, vinculando-se à didática.   

Pimenta (2011a, p. 62) aduz que 

 

[...] a didática é uma área de estudos da Ciência da Educação (Pedagogia), que, assim 

como esta, possui um caráter prático (práxis). Seu objeto de estudo específico é a 

problemática de ensino, enquanto prática de educação é o estudo do ensino em 

situação, ou seja, no qual a aprendizagem é a intencionalidade almejada, no qual os 

sujeitos imediatamente envolvidos (professor e aluno) e suas ações (o trabalho com o 

conhecimento) são estudados nas suas determinações histórico-sociais. 

 

A Pedagogia, por estar ligada à educação, tem uma dimensão de continuidade, que se 

traduz na transmissão de conhecimentos, da cultura e valores.  Por meio deste campo 

profissional, desta profissão, pode se mudar o mundo, provocando uma transformação na 

sociedade, porque ela investiga e busca, nas diversas ciências, os elementos teóricos que 

possibilitam o alargamento de sua compreensão, retornando-os ao próprio fenômeno educativo.  

 

Entendendo que o pedagogo é um profissional que domina determinados saberes, 

que, em situação, transforma e dá novas configurações a estes saberes e, ao mesmo 

tempo, assegura a dimensão ética dos saberes que dão suporte à sua práxis no 

cotidiano do seu trabalho, e que a Pedagogia se aplica ao campo teórico investigativo 

da educação e ao campo do trabalho pedagógico que se realiza na práxis social, 

entendo que, o curso de graduação em Pedagogia forma (deva formar) o Pedagogo 

com uma formação integrada para atuar na docência nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, na Educação Infantil e nas disciplinas pedagógicas dos cursos de 

formação de professores e na gestão dos processos educativos escolares e não-

escolares, assim como na produção e difusão do conhecimento do campo 

educacional. (PIMENTA, 2004, grifo do autor). 

 

 Complementando essa ideia, a professora indica que o espaço de formação dos 

pedagogos é o curso de Pedagogia, mas que esse curso não daria conta de formar pedagogos 

para a inserção de várias áreas de atuação, como Educação no Campo, inserção nas mídias, 

distanciando-se um pouco do professor Libâneo.  
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A proposição de Pimenta indica que demandas mais específicas, sejam cursadas fora do 

curso de Pedagogia em especializações e com acesso não só a pedagogos. Com essa postura, o 

curso assumiria, apenas, o que seria essencial à formação do pedagogo, 

 

[...] o que o identifica epistemológica e profissionalmente em todo o território 

nacional. Mas vamos também assumir que sua formação se dá com pesquisa que 

confronta o real e o produzido sobre o real, que aponta possibilidades e perspectivas 

de transformação da realidade existente, que supere a visão fragmentada dos espaços 

escolares e não-escolares (PIMENTA, ibid.). 

 

 Ampliando as pesquisas e os argumentos, a professora Maria Amélia Santoro Franco 

também compõe esse grupo e, em seus estudos, nos apresenta essa relação da Pedagogia e do 

pedagogo com o universo da sala de aula. O exercício da docência é um dado histórico. Foram 

os próprios pedagogos que se autodenominaram professores, gerando muitas dúvidas quanto a 

sua atuação perante a sociedade.  

Franco (2011) também enfatiza a importância de o pedagogo ser conhecedor de sua 

prática, buscando respaldar-se na teoria científica como recurso, não só como forma para pensar 

e teorizar, mas, também, organizar ações estruturais, a fim de que produzam novas condições 

de exercícios pedagógicos. Segundo ele, 

 

Não podemos mais nos contentar com a formação restrita desse pedagogo. Não mais 

devemos nos colocar na dimensão exclusiva de: pedagogo especialista ou pedagogo 

cientista, ou pedagogo escolar, ou mesmo pedagogo docente. É preciso absorver a 

multidimensionalidade desta formação, mas é fundamental esforços na construção de 

uma nova profissionalidade pedagógica (id. ibid., p. 107, grifo do autor). 

 

Franco (2008) também demonstra sua preocupação na formação do docente, como ser 

crítico, ter uma reflexão crítica, ressaltando que essa teoria avance para a prática. Com isso, ela 

enfatiza que o docente possa refletir sobre sua formação, sua identidade e que, a partir de 

conhecimentos mais aprofundados, argumentativos e por meio da relação com a prática 

educativa, obtenha uma função emancipatória na sociedade, entendendo que educador necessita 

saber como sua atuação irá influenciar na mesma. 

 

[...] a formação de docentes deve ser aprofundada, redimensionada e absorver as novas 

demandas decorrentes da complexidade epistemológica e prática desta formação e 

deverá se realizar em curso único, especialmente organizado para tal fim (FRANCO, 

2011, p. 108). 

 

O que marca a teoria de Franco é sua abordagem pautada em uma ciência ancorada na 

teoria crítico-emancipatória. Tal abordagem emancipatória estabelece a práxis como caminho 
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e transformação da própria prática. Franco (2008) afirma que somente a práxis traz a 

inteligibilidade da intencionalidade.  

 A análise dos argumentos levantados a respeito da Pedagogia como ciência da educação 

coloca em evidência a formação do pedagogo, principalmente quando questiona a 

especificidade desse pedagogo, e também abre a discussão para se compreender quais motivos 

levam a pensar a Pedagogia como algo transformador. Em relação a essa discussão, Franco 

(2008, p. 116) assinala que, 

 

[...] considerar a pedagogia como base identitária dos cursos de formação de 

educadores significa pressupor a necessária intercomunicação entre pesquisa e 

transformação, entre teoria e prática, entre consciência e intencionalidade. Significa 

acreditar que todo processo de investigação deverá se transformar em processo de 

aprendizagem que criará à prática novas possibilidades de superar dificuldades, de se 

recriar constantemente, de se auto-avaliar e assim modificar e aprofundar seu próprio 

objeto de estudo. 

 

Contribuindo com a reflexão realizada por Libâneo, a respeito da identidade pedagógica 

e suas problemáticas próprias, Franco (ibid., p. 86) comenta que, 

 

[...] assim, caberá à pedagogia ser a ciência que transforma o senso comum 

pedagógico, a arte intuitiva presente na práxis, em atos científicos, sob a luz de valores 

educacionais, garantidos como relevantes socialmente, em uma comunidade social. 

Seu campo de conhecimento será formado pela interseção entre os saberes 

interrogantes das práticas, os saberes dialogantes das intencionalidades da práxis e os 

saberes que respondem às indagações reflexivas formuladas por essas práxis.  

 

A autora compreende uma ciência pedagógica essencialmente ideológica e política, 

ressaltando a práxis como objeto dessa ciência, articulando um movimento que tem, por um 

lado, a intencionalidade e prática docente, e, por outro lado, a formação e emancipação do 

sujeito na práxis. Entende-se, então, que caberá à prática educativa ser uma explícita mediadora 

da prática educacional que conduzirá o sujeito à humanização, à emancipação, a aprender e 

reconstruir a cultura e a cidadania. Confirmando o entendimento teórico da autora quanto à 

função da ciência pedagógica. 

Franco (2008) também reafirma sua preocupação com a formação, indicando que esta 

deva ser diferenciada, crítica, reflexiva e articule a teoria e a prática; quando afirma que a 

Pedagogia, como ciência, deve ter por finalidade esclarecimento reflexivo e transformador da 

práxis educativa, está explicitando que, ao ser mediadora da práxis educacional, conduz o 

sujeito à humanização, à emancipação. 
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 Importante ressaltar que, ao investigar a Pedagogia como ciência da educação, pode-se 

observar e analisar que a Pedagogia vai além da sala de aula e que a atuação do pedagogo é 

orientada pela sua prática que deverá ter a intenção de transformar por meio do ato educativo. 

 Ou seja,  

 

[...] essa nova profissionalidade poderá se organizar tendo como base os estudos 

científicos pedagógicos e comportar três dimensões de curso: 

Pedagogia: cientista educacional (práxis educativa); 

Pedagogia: docência (nas diferentes abrangências deste conceito); 

Pedagogia escolar (não docente) (FRANCO, 2011, p. 108). 

 

 Por isso, segundo a autora, é necessário compreendermos o pedagogo como um 

profissional mais amplo, com formação ampliada e mais consistente, pois o professor sozinho 

não daria conta das exigências e demandas do mundo atual. 

 Contrapondo-se aos argumentos anteriormente apresentados, Iria Brzezinski, professora 

de formação, atuação e militância, é uma das representantes do grupo de estudiosos que 

afirmam ser a docência a base para a formação do pedagogo, mas não só, pois em suas 

publicações fica evidenciado que os pensamentos expressos não são apenas seus, mas, sim, 

marcadamente de um grupo que pensa a formação de professores no Brasil. 

 Defende que “[...] o Pedagogo deve ser formado em cursos que se referenciam nos 

princípios de uma base comum nacional de formação e erigem a docência como traço básico 

da identidade do profissional da educação” (BRZEZINSKI, 2012, p. 378).  

 Indica sua aceitação que existe, num sentido ampliado, uma possibilidade de atuação 

mais ampla do pedagogo em diversos espaços da sociedade, mas que, em sentido mais restrito, 

está direcionado à educação escolar. Assim, indica:  “[...] o profissional de que trato aqui é 

aquele que tem uma formação com características específicas para uma atuação na escola e no 

sistema educacional” (BRZEZINSKI, 2010, p. 181). 

 Amplia a defesa de suas convicções quando complementa como deva ser a formação 

desse profissional: 

 

[...] assim compreendido, esse profissional deve ser formado para ter domínio das 

relações que se estabelecem no trabalho pedagógico, que constitui o núcleo central de 

sua formação. Essas relações ocorrem em um lugar específico de atuação – a escola –

, que deve constituir um espaço pedagógico no qual se organizam situações educativas 

formais, intencionais e planejadas, expressas em seu projeto político-pedagógico. A 

escola deve abrigar democraticamente a maioria da população e ser capaz de garantir-

lhe sucesso escolar, ao assumir seu papel de transmitir conhecimentos sistematizados 

e de criar situações que propiciem a produção do conhecimento. (BRZEZINSKI, 

2010, p. 182). 
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 Aguiar (2006, p. 832) confirma e amplia esse posicionamento dizendo que a proposta 

para a formação do profissional de educação do curso de Pedagogia “[...] é abrangente e exigirá 

uma nova concepção da educação, da escola, da pedagogia, da docência, da licenciatura”, num 

contexto mais amplo das práticas sociais. 

 Ou, nas palavras de Brzezinski (id. ibid.), 

 

[...] diante dessa concepção de profissionais da educação e de escola, considero que 

os cursos de formação necessitam de clareza acerca do campo específico de atuação 

do profissional na sociedade ampla e diversificada, para que ele seja capaz de 

compreender os embates sociais de sua contemporaneidade. 

 

 Brzezinski é crítica do que chama de defesa dos especialismos, pensamento de alguns 

autores que, segundo ela, defendem e reivindicam um curso de Pedagogia como sendo um 

bacharelado e uma licenciatura ao mesmo tempo, ou, ainda, que este seja realmente um 

bacharelado apenas. Amplia esse pensamento dizendo que 

 

[...] a pretendida superação dos “especialismos”, todavia, enfrenta obstáculos e 

provoca tensões entre os definidores de políticas educacionais e os movimentos de 

educadores que reivindicam um curso de graduação em Pedagogia que é, ao mesmo 

tempo, uma licenciatura e um bacharelado. Esta articulação licenciatura e bacharelado 

nega as parcelarizações do trabalho docente pelo fato de que o compreende como 

práxis educativa e não admite processos formativos do Pedagogo que se pautem em 

exclusivo desenvolvimento de competências, em detrimento do rigoroso domínio de 

conhecimento. (BRZEZINSKI, 2012, p. 378). 

 

 Mas, segundo a autora, as DCNP, apesar de contradições existentes, asseguram, ao 

longo da formação do pedagogo, a produção de conhecimentos, além da articulação entre 

docência e gestão, definindo, assim, um perfil profissiográfico e uma concepção de docência 

ampliada. Em suas palavras: 

 

[...] igualmente ao delineamento do perfil do profissional, as DCN-Pedagogia 

demarcam a concepção de docência que ultrapassa o sentido restrito ao ato de dar 

aulas, pois docência se articula a ideia de trabalho pedagógico que se desenvolve em 

espaços escolares e não-escolares [...] (ibid., p. 379). 

 

 Percebe-se, na citação, sua concordância com os termos indicativos das diretrizes do 

curso, no tocante ao que se espera da formação do pedagogo. E, ainda, buscando demonstrar 

que o significado dessa docência, como base dessa formação, não se limita a dar aulas e ao 

espaço da sala de aula ou até mesmo ao espaço da própria escola. Complementando a ideia, 

explica: 

 

[...] a propósito, trabalho docente e docência implicam inserção no contexto mais 

amplo da prática social, articulação dos processos pedagógicos e os espaços 
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educativos em que se desenvolvem, assim como demandam a capacidade de reflexão 

crítica da realidade. Esta lógica leva à compreensão de que as práticas educativas se 

definem e se realizam mediadas pelas relações socioculturais, políticas e econômicas 

do contexto em que se constroem e reconstroem. (BRZEZINSKI, 2012, p. 380). 

 

 Corroborando com esse pensamento, Freitas (2002, p. 140) indica as reivindicações dos 

movimentos de educadores que, desde a década de 1980, buscavam exatamente superar as 

dicotomias presentes na formação de professores no país – “[...] professores e especialistas, 

pedagogia e licenciaturas, especialistas e generalistas [...]” –, buscando transformações 

concretas nas escolas e construindo assim a concepção do profissional de educação que, 

segundo a autora,  “[...] tem na docência e no trabalho pedagógico a sua particularidade e 

especificidade [...]” (id. ibid.), confirmado posteriormente pelas diretrizes. 

Diante do exposto, optamos por entrevistar os expoentes dos grupos considerados por 

nós como antagônicos, no que diz respeito à base de formação do pedagogo ser ou não a 

docência e a formação do professor, para que assim fosse possível confrontar essas ideias com 

o que diz a diretriz do curso. 

 Além disso, consideramos relevante que entrevistássemos uma das conselheiras do 

Conselho Nacional de Educação do Curso de Pedagogia, a fim de cotejar os estudos e as 

concepções com o termo legal, a partir da opinião de seus representantes. 

 Para que se pudesse levar a termo as escolhas, optamos pela realização das entrevistas 

pessoalmente com os sujeitos escolhidos e seguindo a todos os procedimentos metodológicos 

de que o processo necessita. 

 

2  A ENTREVISTA 

 

Segundo Szymanski (2004), a entrevista tem sido empregada em pesquisas qualitativas 

de modo a investigar conteúdos variados, tais como fatos, sentimentos, opiniões, entre outros, 

pois instrumentos de formato fechado dificultariam a compreensão de significados subjetivos.  

 Exatamente por ser nossa proposta a busca por conteúdos e opiniões dos agentes 

privilegiados na relação e pesquisa com o curso de Pedagogia, optou-se pela entrevista em 

profundidade ou reflexiva, como nos apresenta a autora.  

 

Esse processo interativo complexo tem um caráter reflexivo, num intercâmbio 

contínuo entre significados e o sistema de crenças e valores, perpassados pelas 

emoções e sentimento protagonistas. [..]. 

Conforme a interação que se estabelece entre entrevistador e entrevistado, tem-se um 

conhecimento organizado de forma específica; percebe-se a partir daí a participação 

de ambos no resultado final. (SZYMANSKI, 2004, p. 14). 
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Afirma ainda que 

 

[...] a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação humana, 

em que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, 

preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistado. 

Quem entrevista tem informações e procura outras, assim como aquele que é 

entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos sobre o 

entrevistador, organizando suas respostas para aquela situação. (ibid., p. 12). 

 

Nessa interação é necessário que se crie uma situação de confiança, credibilidade e 

colaboração, de modo que o objetivo seja atingido e assim as informações mais relevantes 

possam emergir. As intenções do entrevistador devem ser divulgadas com clareza e 

objetividade assim como os objetivos da pesquisa de modo a facilitar a concordância do 

entrevistado em conceder a entrevista. 

 

A concordância do entrevistado em colaborar na pesquisa já denota sua 

intencionalidade – pelo menos a de ser ouvido e considerado verdadeiro no que diz –

, o que caracteriza o caráter ativo de sua participação, levando-se em conta que 

também ele desenvolve atitudes de modo a influenciar o entrevistador. [...]. 

O entrevistado, ao aceitar o convite para participar da pesquisa, está aceitando os 

interesses de quem está fazendo a pesquisa, ao mesmo tempo que descobre ser dono 

de um conhecimento importante para o outro. (ibid., p. 12-13). 

 

 No caso dos atores escolhidos, podemos afirmar a importância dos conhecimentos que 

possuem por representarem os posicionamentos de defesa e críticas sobre o curso de Pedagogia, 

cada um a partir de uma perspectiva ou concepção. São defensores em algumas situações e 

críticos de outras. 

Optou-se por realizar a entrevista em profundidade ou reflexiva. a escolha desse tipo de 

entrevista auxilia o entrevistador na busca por suas respostas, mas não só, possibilitará ainda 

uma reorganização ou uma nova organização dos próprios pensamentos dos entrevistados. 

Segundo Szymanski (2004, p. 14), “[...] o movimento reflexivo que a narração exige acaba por 

colocar o entrevistado diante de um pensamento organizado de uma forma inédita até para ele 

mesmo”. 

 Complementando essa ideia, Szymanski (ibid., p. 15) amplia afirmando que “[...] 

reflexividade tem aqui também o sentido de refletir a fala de quem foi entrevistado, expressando 

a compreensão da mesma pelo entrevistador e submeter a compreensão ao próprio entrevistado, 

que é uma forma de aprimorar a fidedignidade”. 

Considerando os procedimentos adotados na pesquisa, a entrevista realizada pode ser 

considerada como semidirigida ou semiestruturada em profundidade ou reflexiva, realizada 
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após contato inicial, em encontro presencial, seguindo o roteiro construído com objetivos bem 

claros sobre as informações que se pretendia obter sobre o curso de Pedagogia, via Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso. 

Os procedimentos e passos de nossas entrevistas seguiram as indicações de Szymanski 

(ibid.); assim, o contato inicial é um momento importante, representa o momento da 

apresentação dos sujeitos envolvidos na entrevista, com a solicitação, a indicação dos objetivos 

da pesquisa, dados pessoais e estabelecimento dos futuros encaminhamentos. 

Após a escolha dos sujeitos a serem entrevistados (uma relatora das DCNP e dois 

pesquisadores e críticos dos rumos do curso e das próprias diretrizes), iniciamos a busca e os 

contatos efetivamente. Os sujeitos de nossas entrevistas serão denominados como relatora, 

pesquisador 1 e pesquisador 2, pois, no momento de realização das entrevistas, no termo de 

consentimento livre e esclarecido, havia um campo em que eles deveriam manifestar-se quanto 

à divulgação da identidade e assim eles mesmos se autodenominaram pesquisadores.  

A descrição de nossos procedimentos será considerada para as três entrevistas realizadas 

por terem seguido praticamente os mesmos passos.  

Nossos contatos foram realizados inicialmente por e-mail, com uma apresentação 

pessoal, indicação da realização da pesquisa, tema, objetivos e a solicitação da entrevista. 

Ressaltamos a rapidez com que as mensagens enviadas foram respondidas e o pronto 

atendimento e aceitação dos entrevistados em concedê-las. O agendamento e ajuste das datas 

também ocorreram de maneira simples e tranquila. Datas definidas, passagens compradas... é 

chegado o momento de realizá-las. 

Seguindo os procedimentos indicativos do tipo de entrevista a ser realizada, o 

aquecimento é um momento importante a ser seguido para a condução do processo, e, destaca-

se mais uma vez, a gentileza e aproximação dos entrevistados. Esse momento aconteceu no 

caminho entre o hotel e a universidade e foi composto pelas apresentações pessoais, da cidade 

e das instalações da universidade. Conhecer as pessoas ligadas ao curso de Pedagogia da 

instituição também foi importante; esse foi um tempo precioso para a quebra do gelo, com o 

estabelecimento de um clima agradável para a realização da entrevista. 

 Os protocolos de solicitação de permissão para a gravação da entrevista, assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido para uso das informações, bem como o 

estabelecimento do direito de acesso às gravações e análises foram seguidos. 

 A questão desencadeadora foi rigorosamente pensada. Conforme afirma Szymanski 

(2004, p. 34), a elaboração da questão a ser dirigida ao participante é o primeiro cuidado a ser 

considerado no preparo da entrevista, pois, quando é proposta da maneira correta, a resposta 
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poderá trazer com mais riqueza as informações esperadas para a pesquisa que se está realizando. 

Ainda, em suas palavras: 

 

[...] na entrevista reflexiva, os objetivos da pesquisa serão base para a elaboração da 

questão desencadeadora, que deverá ser cuidadosamente formulada. Ela deve ser o 

ponto de partida para o início da fala do participante, focalizando o ponto que se quer 

estudar e, ao mesmo tempo, amplia o suficiente para que ele escolha por onde quer 

começar. [...] A questão tem por objetivo trazer à tona a primeira elaboração, ou um 

primeiro arranjo narrativo que o participante pode oferecer sobre o tema que é 

introduzido. (ibid., p. 27-28). 

 

A elaboração da questão não foi tarefa fácil. Visou atingir amplitude do tema sem, 

contudo, induzir alguma resposta. Foi ampla o suficiente sem ser genérica. Dois termos 

interrogativos foram utilizados: como e qual/quais, pois “[...] questões que indagam o ‘como’ 

de alguma experiência induzem a uma narrativa, a uma descrição” (ibid., p. 30). Objetivávamos 

ter a descrição da elaboração das DCNP para que pudéssemos, a partir dessa descrição, 

investigar os pontos elencados em nossa proposição. “A primeira pergunta é que a senhora 

pudesse me contar como foi ser relatora das diretrizes. Como que foi chegar até as diretrizes 

curriculares do curso de Pedagogia? Como foi o processo?” (Entrevistador). 

Já o termo “qual”, além de solicitar uma descrição, faz com que “[...] as respostas 

venham carregadas de ‘teorias’ ou de articulações causalistas elaboradas pelos participantes” 

(ibid., p. 33), possibilitando-nos a identificação dos referenciais teóricos defendidos pelos 

nossos entrevistados frente às questões colocadas pelo próprio curso e suas diretrizes. A 

explicitação desses referenciais e desses posicionamentos direcionaria e direcionou a condução 

das perguntas subsequentes que foram elaboradas no diálogo estabelecido e na pergunta 

desencadeadora realizada o importante foi que os entrevistados puderam discorrer sobre o tema. 

A interlocução pontuou o caminho trilhado, ajustando-o quando necessário. Algumas perguntas 

ampliaram o olhar para determinado tema abordado, outras ofereceram a inserção de nova 

temática. “Qual o elogio que faria às diretrizes curriculares do curso de Pedagogia?” , “Qual a 

crítica que faria às diretrizes curriculares do curso de Pedagogia?” (Entrevistador). 

 Encerrado esse momento e alimentada de informações e conhecimentos, passou-se ao 

processo de transcrição. 

 

A transcrição é a primeira versão escrita do texto da fala do entrevistado que deve ser 

registrada, tanto quanto possível, tal como ela se deu. Ao escrever faz-se um esforço 

no sentido de passar a linguagem oral para a escrita, ou seja, há um esforço de tradução 

de um código para outro, diferentes entre si. (SZYMANSKI, 2004, p. 74). 
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 Após a primeira versão, procedeu-se ao ajuste e eliminação dos vícios de linguagem, 

mas, ainda assim, um texto bruto com as marcas das sensações vividas. 

 

O processo de transcrição de entrevista é também um momento de análise, quando 

realizado pelo próprio pesquisador. Ao transcrever, revive-se a cena da entrevista, e 

aspectos da interação são relembrados. Cada reencontro com a fala do entrevistado é 

um novo momento de reviver e refletir. O texto de referência pode incluir as 

impressões, percepções e sentimentos do pesquisador durante a entrevista e 

transcrição. (id. ibid.). 

 

 Essa segunda versão foi encaminhada aos entrevistados. Trata-se da devolução ou 

devolutiva da entrevista, de modo que ele possa complementar as ideias apresentadas, recolocar 

falas, introduzir novas, excluir o que considerar que não caberia naquela discussão (como anexo 

apresentamos no Apêndice C as entrevistas na íntegra). 

 

O sentido de apresentar-se esse material decorre da consideração de que o entrevistado 

deve ter acesso à interpretação do entrevistador, já que ambos produziram um 

conhecimento naquela situação específica de interação. A autoria do conhecimento é 

dividida com o entrevistado, que deverá considerar a fidedignidade da produção do 

entrevistador. (ibid., p. 52). 

 

 Essa versão foi a utilizada como base para a construção de todas as análises. Com esse 

material em mãos novamente, reorganizamos as entrevistas, agora já trilhando a partir dos 

objetivos de nossa pesquisa. Construímos sete quadros: quadro síntese das entrevistas, com as 

perguntas feitas aos entrevistados e suas respectivas respostas de modo a agrupá-las 

tematicamente; além do quadro inicial, as respostas apresentam os destaques sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (seus destaques positivos, negativos e suas mudanças) e o curso de 

Pedagogia especificamente, com ênfase à sua carga horária, à relação teoria e prática e à 

formação para atuação em espaços não escolares (quadros apresentados na sequência, conforme 

Apêndice C). 

 Em situações em que o tema foi apresentado como complemento ao pensamento do 

entrevistado, sem a realização efetiva da pergunta, mas relacionado aos temas de nosso 

interesse, estas colocações também foram consideradas e agrupadas nos respectivos quadros, 

possibilitando, deste modo, uma análise mais aprofundada das colocações e os seus 

significados. 

 No início da entrevista com a relatora das DCNP, nosso foco era compreender como foi 

o processo de elaboração das diretrizes. Assim, foi feita a pergunta que possibilitou que a 

entrevistada pudesse discorrer sobre esse percurso. 

 Os pesquisadores iniciaram a conversa apresentando seus posicionamentos, ou, como 

colocado, de que lugar estavam falando, suas trajetórias e concepções.  
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 A relatora destacou que era uma grande honra ser conselheira e participar dessa 

discussão: 

 

Bom, primeiro que, como pedagoga por opção, pra mim foi uma grande honra 

partilhar com a conselheira Petronilha [Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva], que à 

época era da Universidade Federal de São Carlos [UFSCar]. A conselheira Petronilha 

era da Câmara de Educação Superior [CES], e eu representante da Câmara de 

Educação Básica [CEB], havia chegado ao Conselho Nacional de Educação [CNE] 

em 2004 e fomos já participar da comissão de formação de professores (Relatora). 

 

Descreveu todo o processo de elaboração das diretrizes, explicou sobre a composição 

das comissões de Educação Básica e Superior. Relatou também sobre os participantes e 

representantes de várias entidades para a elaboração e análise da proposta de diretriz, a partir 

de muitos encontros com discussões e debates. 

 

O processo foi em um primeiro momento chamar todas as instituições, as entidades 

que estavam, ao longo desses anos, na trajetória da discussão do curso de pedagogia, 

e também das licenciaturas, para um resgate histórico dessa produção – daquilo que 

havia sido produzido, do que o Fórum pensava, do que a Anfope, Cedes [Centro 

de Estudos Educação e Sociedade], Anped [Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação], Anpae [Associação Nacional de Política e Administração 

da Educação] pensavam e pensaram sobre o tema. Essa retomada foi extremamente 

importante, porque veio com a força daquilo que tinha sido produzido, mas também 

com aquela força que precisava ter – alguma proposta, vamos, enfrentar esse 

momento. Aconteceram muitos debates em nível nacional (Relatora). 

 

O pesquisador 1 indicou representar um movimento, uma associação, falou a partir do 

percurso dessa associação. Contou-nos a história dessa associação e indicou ainda os 

pressupostos que respaldaram as discussões. 

 

Bem, eu quero só me colocar, de onde eu falo... [...] eu falo de um movimento nacional 

que tem trabalhado especificamente com formação de professores, e a pedagogia é uma 

das facetas, até o professor Ildeu de Moreira Coelho, que é nosso professor aqui da 

federal, ele foi o primeiro coordenador do comitê pró-formação, do educador. Que ele 

tinha, teve um pequeno núcleo em São Paulo, na PUC, e quando foi em 1980, ele 

assumiu o Comitê na Primeira Conferência Brasileira de Educação. Então esse nosso 

movimento, ele nasce junto com as Conferências Nacionais de Educação, num período 

que nós estávamos ainda na ditadura e que nós tínhamos um motivo muito forte: 

eliminar da formação de professores o currículo mínimo. Essa era nossa grande batalha. 

Era a eliminação do currículo mínimo. (Pesquisador 1). 

  

 

O pesquisador 2 relatou parte de sua trajetória de luta e discussões sobre a temática 

“formação de professores e o curso de Pedagogia”, posicionando-se de modo distinto dos 

representantes da Anfope. 

 

Você conhece minha trajetória nessa discussão. Essa discussão começou em 1992, esta 

data já está assinalada num dos capítulos de livro, aquele “Pedagogia e pedagogos para 
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quê”. Eu conto um pouco essa história. Em 1992 houve uma reunião da Anfope 

[Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação], lá em Belo 

Horizonte, eu acho; eu era da Anfope, eu era membro da Anfope, e, nesse momento, as 

posições ficaram muito distintas entre o pessoal que liderava a Anfope e as minhas 

posições. E, então, nesse momento eu, digamos, rompi com a Anfope e passei... fiquei 

do outro lado. Até hoje continuo do outro lado. É... esse movimento é... diferenciado, 

aliás, diferente em relação ao movimento da Anfope, foi compartilhado desde o começo, 

assim, explicitamente com a Selma Pimenta, e... claro, formalmente com publicações e 

com posições tomadas em encontros; eu compartilhei essas posições com a Selma, mas 

junto com outros colegas que ainda hoje estão juntos nisso. E hoje... são ... 22 anos. Que 

é um bocado de tempo, e pra mim hoje as coisas estão mais claras do que estavam até 

uns 5/6 anos atrás. Quer dizer, hoje eu tenho mais clareza ao menos de como é que... eu 

vejo o desenrolar desse tema da formação de professores no âmbito da licenciatura em 

pedagogia (Pesquisador 2). 

 

Destacamos o que os entrevistados consideraram como pontos positivos das atuais 

diretrizes. Nosso objetivo inicial foi identificar quais seriam os pontos positivos e negativos das 

diretrizes, ou seja, o que os entrevistados consideravam que precisaria ser alterado ou não nas 

diretrizes, porque, em nosso pensamento, gostaríamos de identificar se os pontos que 

levantamos nas variáveis como questões importantes de serem avaliadas nas diretrizes 

curriculares do curso de Pedagogia também eram identificadas pelos entrevistados. Em se 

confirmando essa aproximação, qual era a perspectiva: se positiva ou negativa diante daquele 

determinado item ou ponto.  

Assim, para que pudéssemos atingir essa questão sem direcionar a resposta, 

perguntamos à relatora, inicialmente, quais seriam os destaques positivos que ela considerava 

das DCNP; e aos pesquisadores quais seriam os pontos que mereceriam elogios e críticas. 

A relatora nos apresentou seis destaques positivos às DCNP, apresentados como 

inovações das diretrizes. 

A primeira inovação diz respeito ao que ela denominou de docência ampliada, 

compreendida como uma docência que não se restringe ao trabalho em sala de aula. 

[...] caminhamos então no sentido de elaborar um documento que estivesse mais 

próximo dessa realidade de um professor, de um pedagogo professor entendendo a 

docência não de forma restrita ao trabalho da sala de aula, mas a docência que já se 

fazia presente em muitos municípios, a docência ampliada, porque também os 

docentes licenciados já passavam a fazer parte também dos quadros de gestores à 

medida que as eleições passaram a integrar a seleção, a escolha dos diretores da escola, 

e não mais só o pedagogo poderia ser o diretor da escola. Então a docência ampliada 

significava, ou significa nas diretrizes, que o pedagogo, e também os outros 

licenciados, o pedagogo assume a tarefa ou as tarefas de cuidar e educar em várias 

dimensões: na gestão, na sala de aula e em outras áreas que não seja a área estritamente 

escolar, porque nós temos várias áreas de atuação pedagógica, concorda?... de 

formação que o pedagogo pode atuar. Então esse foi, é! esse foi um dos eixos de 

orientação das diretrizes. (Relatora). 

 

O segundo destaque está relacionado com o acesso e permanência na escola, 

considerando a escola real, sua diversidade e os novos elementos na formação de professores, 
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tais como a relação planetária e a socioambiental. 

 

Outro pensamento que me parece que foi extremamente inovador foi pensar já a pedagogia 

nesse novo contexto escolar, de novos sujeitos que chegavam à escola. [...] Então, nesse 

sentido, princípios que foram pensados e que são extremamente importantes: é reconhecer 

a diversidade na escola e isso fica claro nas diretrizes da pedagogia; a importância de 

entender a relação planetária, a relação socioambiental, acho que são elementos novos, na 

formação de professores de zero a dez anos [...]. (Relatora). 

 

O terceiro destaque é a proposta de um currículo orgânico dividido em núcleos, que  

possibilita a superação de uma visão fragmentada da formação. 

 

[...] tivemos clareza que o currículo precisa de ser pensado de uma forma orgânica, e 

aí se estabeleceu apenas a carga horária mínima para o estágio, favorecendo a 

autonomia das faculdades de educação para criarem os seus currículos a partir dessa 

realidade de novos sujeitos que chegam à escola. (Relatora). 

 

Já a quarta inovação diz respeito à diversidade nacional e à necessidade de os cursos de 

Pedagogia estarem vinculados aos sistemas de ensino de Educação Básica. 

 

Veja, na estrutura do curso de pedagogia é respeitada a diversidade nacional, acho que 

esse é um dado fundamental,  quer dizer que precisamos ter uma base nacional, mas 

o que que significa uma base nacional também para um curso de pedagogia se não 

tiver um mínimo de diálogo com a educação básica? Você não pode fazer um curso 

de pedagogia desvinculado da educação básica! (Relatora). 

 

A quinta inovação está relacionada com os princípios descritos no artigo 6º da resolução 

01/2006. Neste, além dos núcleos de estudos básicos, de aprofundamento e estudos 

integradores, identificaremos os princípios da gestão democrática em espaços escolares e não 

escolares, entre outros.  

 

Todos esses princípios que estão aqui no artigo 6º da Resolução, que, vamos chamar 

assim, é Centralidade. É, a centralidade do curso, mas o curso, ele não é feito só com 

a sua centralidade, a centralidade, ela forma um eixo que depois ela vai ser enriquecida 

com aquilo que faz parte, do que nós vamos chamar das atividades complementares, 

nós vamos chamar do núcleo de aprofundamento.  

Quer dizer, como pensar esse currículo? Acho que é um desafio, e eu acho que nós 

não conseguimos pensar nesse currículo como desafio. 

Bom, nessa estrutura do curso de pedagogia, nós temos então um núcleo de 

aprofundamento de diversificação de estudos e depois nós temos um núcleo de 

estudos integradores. (Relatora). 

 

A sexta e última inovação seria a inclusão da pesquisa como elemento formativo do 

professor. 

 

[...] foi pensar a formação de professores na perspectiva também de uma pesquisa, 

porque de primeiro a pesquisa vinha no bacharelado, professor não tinha pesquisa, 

pesquisa era no bacharelado, isso aí foi também um grande debate que aconteceu, quer 

dizer, nós não podemos formar um professor, sem ter uma mínima orientação sobre 

pesquisa, como se realizar uma pesquisa e a importância da pesquisa na formação e 
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na chamada educação continuada quando ele está na realização do exercício 

profissional. Acho que esse também foi um elemento, ou talvez, um critério muito 

importante na elaboração dessas diretrizes (Relatora). 

 

O pesquisador 1 destacou quatros pontos positivos das diretrizes. O primeiro item foi a 

organização do currículo por núcleos, pois essa seria uma das buscas, há bastante tempo, da 

Anfope, que o curso não fosse organizado por disciplinas, aproximando-se assim das 

colocações feitas pela relatora. “Então a Anfope, ela tem uma defesa fortíssima em relação às 

diretrizes: que o currículo não seja organizado por disciplinas, mas organizado por meio de, nós 

chamamos de eixos curriculares, pode chamar do que quiser” (Pesquisador 1). 

O segundo é a autonomia e liberdade das Instituições de Ensino Superior para a 

elaboração de suas matrizes curriculares e a organização de seus cursos, respeitando 

necessidades e particularidades. “Um outro ponto alto, que eu acho interessantíssimo, é que 

cada instituição, preservando o núcleo básico, ela pode ter o curso de pedagogia que ela desejar, 

isso as diretrizes nos dão liberdade” (Pesquisador 1). 

O terceiro ponto considerado positivo é a identidade profissional, denominada como 

unitas multiplex, pois o pedagogo proposto nas diretrizes, ele é um professor, um pesquisador, 

um gestor – primeiro da sala de aula, não exatamente e somente da escola. “[...] essa expressão 

[unitas multiplex], ela indica que o nosso pedagogo das diretrizes e ali a gente encontra respaldo 

nas diretrizes 2006, que ele é um professor, ele é um pesquisador, porque não existe professor 

sem ser pesquisador, e ele é um gestor” (Pesquisador 1). 

O quarto e último ponto positivo seria a extinção das habilitações tradicionais de herança 

da tendência pedagógica tecnicista: “[...] o outro ponto que eu queria enfatizar, eu acho que daí 

eu já fecho todas suas questões, é que as habilitações tradicionais foram extintas [...]” 

(Pesquisador 1). 

O pesquisador 2 mostrou-se  realmente crítico às diretrizes e não apresentou, em nenhum 

momento da entrevista, algo que pudesse ser considerado como positivo das atuais DCNP. 

Nós partimos da premissa que as DCNP apresentam muitos itens de formação, muitos 

objetivos para essa formação, e gostaríamos de confrontar as respostas sobre essa questão. Por 

isso, perguntamos à relatora o que ela mudaria hoje nas DCNP, inferindo que o que ela pudesse 

destacar representasse uma atual e possível crítica ao termo legal. Ela destaca de modo genérico 

que as DCNP poderiam ser melhores, que não são ótimas, falta uma ampla divulgação dessa 

implantação e uma avaliação, mas não responde à pergunta e devolve-a dizendo que quem 

deveria respondê-la são os responsáveis diretos pela implantação dos cursos – as pessoas que 

os implantam em nosso país, os coordenadores ou outros responsáveis nas instituições de 
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ensino. 

Agora, quando perguntado sobre as críticas às diretrizes, o pesquisador 1 apresenta três 

itens de relevância. 

O primeiro item indica que as diretrizes não apresentam claramente a identidade da 

Pedagogia como Ciência, sendo esta uma importante defesa da Anfope. “[...] nós perdemos uma 

tese que o movimento defende há muito tempo, ponto negativo das diretrizes. É exatamente a 

identidade da pedagogia como ciência” (Pesquisador 1).  

A segunda crítica é a descrição de quinze diferentes competências que são esperadas do 

egresso, que na verdade são dezesseis conforme a resolução 01/2006. Esse rol de competências 

está pautado numa política de mercado, ou para atender a um mercado de trabalho e seguindo 

um modelo preexistente de como as diretrizes deveriam ser escritas e apresentadas. 

 

[...] o que, que acontece na base da formulação das diretrizes? Está pautado exatamente 

na formação para o mercado de trabalho e não está pautado na formação humanística do 

pedagogo, então, porque que aparecem lá 15 competências dentro das diretrizes? Por 

quê? Porque é para atender o mercado de trabalho e não é pra atender um curso pautado 

numa epistemologia humanista, porque o pedagogo, ele necessariamente tem que ser 

formado com os princípios humanistas, então aí tá o grande nó das diretrizes. Porque 

como era padrão o modelo das diretrizes, no conselho, para todas as diretrizes do ensino 

superior tinha que ter arrolado as competências, era um esqueminha assim: perfil que se 

quer formar e as competências que são o núcleo da formação, esse é um crime que se 

cometeu, pois as competências são decorrentes da formação e não são o núcleo da 

formação do pedagogo. Porque tem em todos os cursos, todos os cursos do ensino 

superior, foi o modelo que o MEC impôs (Pesquisador 1) (grifos a partir da ênfase na 

fala na entrevista). 

 

A terceira crítica está relacionada com o fato de as diretrizes, segundo o pesquisador, 

sustentarem a existência de um sistema de certificação e regulamentação que é atrelado às 

competências descritas e esperadas. A articulação com o sistema de avaliação externa “obriga” 

as instituições a seguirem o indicado no termo legal quanto às competências esperadas, 

demonstrando que algumas situações de âmbito legal ou jurídico para além das próprias diretrizes 

fazem com que elas tenham características de retrocesso em alguns aspectos. 

 

[...] as diretrizes sustentam a existência de um sistema de certificação... e esse sistema 

de certificação é a grande regulação do estado, que acaba tendo um modelo, um 

modelito, que interfere no reconhecimento dos cursos, por exemplo. Então você não 

pode fugir daquele modelito das competências, você entende como as diretrizes, elas 

avançam, mas ao mesmo tempo elas, pelas injunções jurídicas, elas retrocedem? 

(Pesquisador 1). 

 

O pesquisador 2 anuncia várias críticas. A primeira diz respeito à denominação do curso 

e da formação, cuja análise pessoal indica que o curso não deveria ser denominado de 

licenciatura em Pedagogia, nem seu egresso ser o pedagogo. 

No caso da formação de professores deveria ser denominado como licenciatura em 
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Educação Infantil e séries iniciais. Sendo esta sua maior crítica: a redução do campo 

profissional da Pedagogia à docência. 

 

[...] eu não acho que um curso de formação devesse se chamar curso de pedagogia, de 

maneira que eu também não acho que o egresso desse curso se chame pedagogo.  

Então é um curso de licenciatura para a Educação Infantil e Séries Iniciais. Então a 

questão que me parece crucial... é que eu tenho um raciocínio de que há um sentido 

amplo de pedagogia e um sentido estrito. E o sentido amplo de pedagogia é de que a 

pedagogia é um campo teórico, é um campo teórico investigativo. (Pesquisador 2). 

 

 Sua segunda crítica está relacionada com a formação de professores para muitas 

modalidades de ensino, sem apresentar claramente uma orientação sobre a formação específica, 

ou seja, com uma proposta de formação generalista e, ainda, sem considerar outras 

possibilidades de atuação, num tempo ínfimo. 

 

[...] primeira coisa... ele se destina a formação de professores para um monte de 

modalidades, Educação Infantil, Anos Iniciais, Ensino Médio na modalidade Normal, 

Educação Profissional na Área de Serviços de Apoio Escolar, mas não há nenhuma 

orientação nas diretrizes sobre a formação específica a cada um desses cursos. Então 

não é só a crítica que muita gente faz de uma formação genérica. É uma formação 

difusa, é uma formação fragmentada, quer dizer, é uma licenciatura única para várias 

modalidades de ensino que têm peculiaridades totalmente identificáveis. Por exemplo, 

como é que pode formar em 3 anos e meio, em 4 anos, 3.200 horas, um profissional 

para a Educação Infantil e para as Séries Iniciais? Não estou nem falando dos outros 

cursos aqui, meio malucos. E, até onde eu sei, a titulação que o egresso recebe é 

licenciado em pedagogia (Pesquisador 2). 

 

A terceira crítica é sobre a pulverização da noção de docência; aquilo que para a relatora 

é chamado de docência ampliada, para o pesquisador 2 é denominado de pulverização – todos 

são docentes e os docentes exercem funções outras à sala de aula. 

 

[...] é o que eu chamo de pulverização da noção de docência. Então se você pega o 

artigo 4º e parágrafo único da resolução, você tem lá que as diretrizes são elaboradas 

pra formar na docência, na gestão, no planejamento, na coordenação, na avaliação de 

atividades educativas, o que eu acho um absurdo, que é um entendimento genérico de 

atividades docentes. (Pesquisador 2). 

  

Outra crítica citada pelo pesquisador 2 é a confusão conceitual presente nas diretrizes; 

educação, pedagogia, docência são tratados como sinônimos, ou ainda um termo é tratado pelo 

outro, há uma dubiedade terminológica. 

 

[...] é a confusão conceitual, acho que as diretrizes sofrem de uma pobreza conceitual 

imensa, ela não dá conta de resolver conceitualmente temas centrais da teoria 

pedagógica, e minimamente educação-pedagogia-docência. Um termo é tratado pelo 

outro, e o termo principal fica subsumido no termo secundário que é a docência como 

objeto do curso de pedagogia. E, se for levar em conta também outros termos como 

gestão, avaliação, é visível a dubiedade terminológica da resolução; por exemplo, em 

algum momento diz: “o objeto do curso de pedagogia é a docência”, e em outro 

momento diz: “não, ele prepara para atividades educativas”, se você fizer uma análise 
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detida você vai ver lá que em alguns momentos ele diz: “esse curso se destina a formar 

professores para o exercício profissional em atividades educativas", em outros 

momentos para as atividades docentes. Atividades educativas e atividades docentes é 

a mesma coisa? Tudo se mistura? (Pesquisador 2) 

  

A imprecisão do percurso curricular é a quinta crítica e as atribuições docentes, ou seja, 

as imprecisões quanto ao perfil docente, com problemas de redação, inclusive, caracterizam a 

sexta crítica. 

 

Outra questão séria... esta imprecisão do percurso curricular para a Educação Infantil 

e para as Séries Iniciais. 

Sem falar das outras finalidades que são colocadas ali logo no começo: Ensino Médio 

e etc. Alguns cursos estão fazendo, estão diferenciando Educação Infantil e Séries 

Iniciais. Mas são coisas tão diferentes... são exercícios profissionais tão distintos.  

[...] O docente vira um super profissional ... ele tem que fazer um monte de coisas. E 

a redação dessas atribuições mistura objetivos, conteúdos, até recomendações morais, 

gerando superposições e imprecisões quanto ao perfil do egresso. (Pesquisador 2). 

 

E, por último, a extinção das habilitações. Aqui identificamos claramente a oposição de 

pensamento quanto a essa questão das habilitações, pois o pesquisador 1 indicou exatamente a 

extinção das habilitações como um ponto positivo; aqui, o pesquisador 2 indica ser um dos itens 

de crítica. 

 Perguntamos aos entrevistados o que eles mudariam nas atuais diretrizes do curso, quais 

alterações sugeririam, ainda sob a perspectiva de identificarmos se nossas variáveis coincidiam 

ou não com as opiniões dos entrevistados. Perguntamos à relatora se ela mudaria alguma coisa 

e, aos pesquisadores, se eles tivessem essa possibilidade, se mudariam algo e o quê. 

 A relatora indicou não acreditar em alterações, porque a diretriz não tem um caráter 

operacional. As diretrizes apresentam princípios/eixos e não uma receita a ser seguida. 

 O pesquisador 1 não tratou do assunto, nem propondo mudanças ou ao menos 

declarando claramente que não a mudaria. 

O pesquisador 2, ao responder, levantou inúmeros problemas da prática docente ou da 

formação, mas não indicou inicialmente o que mudaria nas DCNP. Continua sua resposta 

propondo que se criasse o curso de Pedagogia com estudos teóricos e investigação científica 

para o exercício profissional, e/ou outro bloco para os professores da Educação Básica (aqui 

fica subentendido o que já foi explicitado em outros momentos: a proposta da existência de dois 

cursos distintos). 

Relata que em suas pesquisas identificou que os conhecimentos profissionais, como ele 

denomina, corresponde a 28% das horas-aulas do curso e propõe que devesse ser de ao menos 

50%. Sugere ainda que o curso de Pedagogia tenha mais aulas de Língua Portuguesa, por 

exemplo. Ainda, que as disciplinas chamadas de fundamentos da educação fossem todas, 
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obrigatoriamente, voltadas à escola. 

Finaliza dizendo que deveriam ser outras diretrizes, porque essas não atenderiam ao que 

ele propõe. 

Gostaríamos de saber como foi pensada a totalização de carga horária do curso. Assim, 

perguntamos à relatora o que foi considerado para se chegasse a esse número total de 3.200 

horas mínimas de formação. 

Apesar de ser um ponto importante, não foi possível abordá-lo satisfatoriamente com os 

pesquisadores. 

A relatora respondeu ponderando que por ser uma formação que estaria vinculada a 

crianças de zero a dez anos e com necessidades de conhecimentos bem específicos, 

denominados em sua resposta como docência ampliada, esta precisaria de um tempo maior 

também (essa comparação é realizada com as demais licenciaturas que totalizam 2.800 horas). 

Considerando essas 3.200 horas divididas em anos, seria um curso de duração de 4 anos; 

diferentemente das 2.800 horas das outras licenciaturas possíveis de serem cursadas em três 

anos. Essa distinção é justificada pelo fato de o curso de Pedagogia não formar para uma 

determinada disciplina ou habilitação. 

Mais uma vez, a relatora destaca a autonomia das IES para a elaboração de suas matrizes 

curriculares, pois indica que as DCNP indicam os mínimos esperados e que esses mínimos 

podem, sim, ser superados. 

 

Bom, esse número de 3.200 horas, ele foi um número que teve a seguinte conclusão: 

era preciso, considerando que o professor devia atuar de zero a dez anos, e que 

precisava de conhecimentos específicos, quando você pega de zero a três, é creche e 

precisa de conhecimentos específicos, depois eu pego de quatro a seis, é pré-escola; 

de seis a dez, quer dizer, a educação básica é um conjunto. [...] Essa formação, por ser 

uma docência ampliada ela precisava de um tempo maior também. Não é só a 

formação de uma determinada disciplina ou de uma determinada habilitação. [...] 

Equilibrando com a possibilidade, também, de não ser um curso muito longo pra que 

as pessoas pudessem fazer esse curso num tempo de no mínimo três anos, três não... 

Foram três? Não. Três anos eram 2.800 horas, pedagogia são quatro anos, são 800 

horas por ano, são quatro anos. ... pudesse fazer, não mais, porque tinha curso de 

pedagogia de seis anos, em algumas instituições públicas. Ia fazer uma média de 

quatro anos [...]. Então, foi baseado na ampliação e na especificidade dessas três 

etapas que o pedagogo acompanha, mesmo sabendo que a educação básica é um todo, 

no entendimento da docência ampliada, porque ele precisaria de também não só da 

licenciatura stricto-sensu, mas também de entender, um pouco mais, em relação a 

gestão, ele deveria saber do planejamento da escola, do financiamento e como também 

conciliar um pouco do ponto de vista da carga horária com as demais licenciaturas. 

Então foram esses três pontos (Relatora). 

 

Uma das críticas que o curso de Pedagogia recebe é possuir muita teoria e pouca prática 

em sua característica de formação. 

Para a relatora, perguntamos se nas diretrizes há um dado ou um ponto específico que 
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auxilia a diminuir esta distância.  

Ela nos respondeu que a própria estrutura do curso, ou melhor, a própria proposta de 

estrutura do curso apresentada pelas diretrizes, em núcleos. 

Para os pesquisadores, as perguntas foram um pouco diferentes. Ao pesquisador 1 foi 

perguntado de que forma o curso de Pedagogia poderia articular teoria e prática. 

Sua resposta trouxe como possibilidade os princípios destacados pela Anfope como 

princípios de formação, a formação inicial sempre presencial, gestão democrática, autonomia 

universitária, entre outros; em se tratando destes princípios, haveria uma articulação entre teoria 

e prática. 

Ao pesquisador 2 perguntamos qual era sua opinião sobre as críticas que o curso de 

Pedagogia recebe sobre ter muita teoria e pouca prática ou vice versa. 

Em sua resposta, destacamos sua não concordância com estudiosos que argumentam 

que o curso de Pedagogia deveria ter como foco a formação prática do professor, como 

Bernardete Gatti, por exemplo. Pontua que o que poderia resolver o problema da teoria, dessa 

relação, seria a compreensão de que o processo de ensino vincula-se ou deveria vincular-se aos 

processos investigativos, e analisa o que significaria compreender a pesquisa como metodologia 

de ensino, como investigação da prática. 

 

Eu acho que o que resolve o problema da teoria, da relação teoria e prática, é um 

entendimento de que o processo de ensino deve estar diretamente articulado com os 

processos de investigação. O que significa entender a pesquisa, como metodologia de 

ensino, nas matérias. A pesquisa como investigação da prática. Quer dizer, ela é tanto 

instrumento de ensino, como concepção de currículo. (Pesquisador 2). 

 

Perguntamos aos entrevistados se a indicação das diretrizes para a atuação dos egressos 

do curso de Pedagogia em espaços não escolares não se distanciava da proposta inicial de ter 

como base de formação a docência. 

À relatora foi perguntado, quando é colocada a atuação no espaço da escola e também 

em espaços não escolares, se isso não distanciaria o pedagogo de uma proposta inicial que é a 

docência. 

Sua resposta pautou-se na formação teórica do pedagogo. Se o aluno aprendeu a partir 

da teoria, os egressos ou até mesmo os estagiários conseguem fazer as adaptações necessárias. 

Dá exemplos da atuação do pedagogo em hospitais (chamada pedagogia hospitalar), e, 

ainda, em organizações não governamentais (ONG), na Educação Ambiental, em jornais, entre 

outras possibilidades. 

O pesquisador 1 indicou ser totalmente favorável à atuação em espaços não escolares. 



165 

O pedagogo deve “[...] atuar em todos os espaços onde o ato educativo acontecer”. Em sua 

concepção, o pedagogo precisa de conhecimentos, saberes, competências, habilidades que 

também estão em espaços não escolares, para tornar essas relações sociais mais humanizadas. 

Para o pesquisador 2, a pergunta foi como seria a formação de especialistas, pois no 

desenvolvimento da entrevista essa atuação foi apresentada como de especialistas. E sua 

resposta indica que deveria ser um bacharelado em Pedagogia, pois, da maneira como está 

atualmente organizado, o curso oferece apenas algumas poucas disciplinas (em torno de 60 a 

120 horas do curso para a formação de gestores), sem se considerar as demais possibilidades de 

atuação. 

Essa aproximação com as colocações e pensamentos dos entrevistados teve como 

objetivo aproximar o leitor dos conteúdos abordados; mas, para finalizar, apresentaremos uma 

análise desses pensamentos pela perspectiva das variáveis de pesquisa elencadas no início do 

texto. 

Na análise das respostas da relatora sob a perspectiva da variável 1, que discute a 

formação do pedagogo para atuação com alunos de diferentes idades e segmentos do ensino, 

identificamos que relata que o processo de elaboração das DCNP considerou a formação de 

professores que atuarão com crianças de 0 a 10 anos, e que este precisaria de conhecimentos 

específicos, sendo eles de 0 a 3 anos na creche,  de 4 e 5 anos na Educação Infantil,  de 6 a  10 

anos no Ensino Fundamental I. E que as 3.200 horas mínimas de carga horária do curso de 

formação, considerando as horas do estágio, foram pensadas com o curso de 4 anos de duração. 

Complementa que o núcleo de aprofundamento previsto nas Diretrizes foi pensado exatamente 

para que fosse possível ampliar e aprofundar a formação dos alunos do curso de Pedagogia em 

determinadas áreas como, por exemplo, a alfabetização, ou a EJA, ou outra. 

O pesquisador 1 reforça, como já colocado, que a base da formulação das diretrizes é o 

atendimento às necessidades do mercado de trabalho, que três anos para a formação no curso 

de Pedagogia é pouco tempo para essa formação. Ressaltou que as diretrizes propõem 3.200 

horas de carga horária para o curso, como o mínimo de carga horária e que esse mínimo é 

considerado pelas instituições de ensino a carga horária máxima a ser oferecida nos cursos. 

O pesquisador 2 reforçou não concordar com a variedade de modalidades de ensino a 

que o curso está relacionado, principalmente por não existir “[...] nenhuma orientação nas 

diretrizes sobre a formação específica a cada um desses cursos” (Pesquisador 2). 

Considera a formação proposta como difusa: “[...] é uma formação fragmentada, quer 

dizer, é uma licenciatura única para várias modalidades de ensino” (Pesquisador 2). 

Questiona como é possível formar um profissional para a Educação Infantil e para as 
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séries iniciais, com uma carga horária mínima de 3.200 horas; considerando a carga horária já 

insuficiente só para as especificidades da formação nessa modalidade de ensino e idade, o que 

dirá das outras finalidades colocadas nas DCNP. 

Para o entrevistado, são exercícios profissionais muito distintos, sem uma diferenciação 

clara das distinções curriculares necessárias. 

Sobre a segunda variável que visa analisar a existência de duas possibilidades de atuação 

(a docência e a gestão), a partir de uma mesma carreira, seja essa atuação no espaço escolar ou 

não, mas que coloca a gestão como foco de análise, a partir de suas especificidades, a relatora 

colocou que essa formação é possível, porque a concepção adotada nas diretrizes é de uma 

docência ampliada, considerando nessa formação a necessidade de existirem conhecimentos 

sobre a gestão, planejamento e financiamento escolar, entre outros. 

Já as considerações do pesquisador 1 nos remetem às diretrizes que indicam que o 

egresso é um professor, um pesquisador e um gestor. Chama nossa atenção para uma 

interpretação que vem sendo feita, equivocamente, de que esse gestor a que as diretrizes se 

referem “[...] apenas o diretor de escola, não é isso. Primeiro ele é gestor da sala de aula, você 

não abre mão de ser o coordenador geral da tua sala de aula como pedagogo, não pode abrir 

mão!” (Pesquisador 1). 

Para o entrevistado, a extinção das habilitações possibilita que esse gestor comece pela 

gestão da sala de aula e chegue a ser o gestor de um curso como coordenador, ou até mesmo 

como gestor do sistema de ensino. 

Para o pesquisador 2, formulamos uma pergunta específica sobre a formação dos 

especialistas, além de questionarmos o tempo necessário para formação desses profissionais, já 

que o mesmo destacou, em vários momentos, a necessidade de um curso distinto do proposto 

nas diretrizes. 

Em sua resposta, indicou que há uma diferença entre existir espaço no currículo de 

formação de professores, com vistas à participação na gestão, estando de acordo com essa 

perspectiva. Mas sua ressalva está pautada na formação de um gestor com as 3.200 horas de 

carga horária que as diretrizes propõem. Complementa que o período mínimo para essa 

formação seria de 4 anos, ressaltando que os dois cursos deveriam ter quatro anos. Destaca 

ainda a necessidade de uma boa política de prática de estágio e pesquisa. 

A variável 3 visava discutir as diferentes demandas de formação do pedagogo para a 

atuação em espaços escolares formais, informais e não formais. 

Para a relatora, perguntamos, se considerarmos a formação do pedagogo para atuação 

além de espaços escolares, os não escolares, se não distanciaria da proposta inicial que é a 
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docência como base da formação. Ela nos respondeu com vários exemplos de estágios fora da 

escola, que teve a oportunidade de acompanhar. Segundo ela, o que o aluno aprende no curso 

de Pedagogia ele vai utilizar em um espaço que não seja a escola, seja um hospital, uma 

empresa, um jornal, na Educação Ambiental. 

Para o pesquisador 1, o pedagogo “[...] deve atuar em todos os espaços onde o ato 

educativo acontecer”, configurando-se assim em uma adequada perspectiva de formação, 

visando a espaços distintos à sala de aula e a os muros da escola ou seu sistema. 

Para o pesquisador 2, essa perspectiva de formação é passível de mais uma de suas 

críticas, pois essa ampliação dos espaços de atuação do pedagogo caracteriza a ideia de 

“pulverização da noção de docência” que, segundo ele mesmo explica, “[...] é um entendimento 

genérico das atividades docentes” 

Na variável 4, o foco de nossa análise foi a relação teoria e prática do curso de 

Pedagogia. 

Das respostas da relatora destacamos que ela mesma tocou na questão da crítica que o curso 

sofre sobre ter muita teoria e pouca prática. Perguntamos, assim, se ela consideraria que há um 

ponto das diretrizes que diminuiria essa dicotomização ou a distância entre a teoria e a prática. 

Ela nos respondeu que a própria estrutura proposta para o curso seria o que diminuiria 

essa distância ou seria assertiva a essa questão, ao propor os três núcleos com a proposição 

dentre eles de um núcleo de aprofundamento; possibilitaria essa ampliação de atuação em 

qualquer área e que isso poderia aproximar a teoria e a prática. 

Na entrevista realizada com o pesquisador 1, retomamos essa questão, ao final da 

mesma, pedindo que retomasse suas afirmações ou pensamentos diante da relação da teoria e 

da prática. Sua resposta trouxe algumas alternativas ou possibilidades para resolver a questão: 

seria primeiro na autonomia das instituições, em seus cursos, de decidirem quais disciplinas 

desejam oferecer em seus currículos, desde que se respeite a carga horária e os núcleos de 

organização do curso.  

Na sequência, destacou que a articulação teoria e prática depende das escolhas e atitudes 

dos professores e, para que essa articulação ocorra, o professor precisa ser formado com essa 

perspectiva. Complementa pautando-se em princípios defendidos pela Anfope. Segundo a 

associação, a reclamação colocada é de o curso ser mais prático do que teórico. Assim, para a 

Anfope, é necessário que se tenha como um dos princípios de formação uma sólida base teórica. 

Continua indicando que as 200 horas de atividades complementares possibilitam aos alunos 

uma liberdade para escolhas nessa formação, ou ainda que as IES podem propor tais atividades; 

e dá como exemplo a instituição em que atua, que oferece aos alunos atividades integradoras. 
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Destaca ainda outro princípio: a pesquisa e o trabalho como princípios educativos de 

formação. 

Já o pesquisador 2, quando perguntado, respondeu-nos que há uma hierarquia de poder 

entre os campos científicos, sendo assim um problema ainda a ser resolvido. Outra questão 

apresentada foi que muitos dos professores das disciplinas chamadas de base da formação do 

curso de Pedagogia, com seus conhecimentos específicos da Filosofia, Sociologia e outros, não 

são próximos aos problemas da escola. Suas discussões partem e estão em outro lugar. Segundo 

ele, o resultado é: “Teoria, muita teoria desvinculada da prática”.  

Por outro lado, não concorda com posicionamentos de alguns estudiosos de “[...] que o 

curso de Pedagogia devia se centrar na formação prática do professor”. 

Buscando ainda aprofundamento, a partir dos procedimentos metodológicos 

selecionados e adotados, seguimos à leitura e análise das transcrições a partir dos referenciais 

da análise de conteúdo de Bardin. 

 

3  ANÁLISE DE CONTEÚDO E ARTICULAÇÃO COM O REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A escolha pela análise de conteúdo está pautada na compreensão de que esta “[...] 

assenta-se nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem” (FRANCO, 

2003, p. 14), compreendida como uma construção real e produto da sociedade e da expressão 

da existência humana, que tem como ponto de partida a mensagem. Abarcando assim, 

significados e sentidos, sendo que 

 

[...] o significado de um objeto pode ser absorvido, compreendido e generalizado a partir 

de suas características definidoras e pelo seu corpus de significação. Já o sentido implica 

a atribuição de um significado pessoal e objetivado, que se concretiza na prática social 

e que se manifesta a partir das Representações Sociais, cognitivas, valorativas e 

emocionais, necessariamente contextualizadas (FRANCO, 2003, p. 15). 

 

Como o ponto de partida é a mensagem, seja ela falada ou escrita, na análise buscamos 

respostas a cerca de quem e do por que de determinado conteúdo. Assim, segundo Franco 

(ibid.), são três os pressupostos básicos que garantem a relevância desse enfoque: o primeiro 

seria que as mensagens potencialmente estão impregnadas de informações sobre seu emissor: 

suas concepções teóricas, de mundo, interesses, representações, motivações e expectativas. O 

segundo pressuposto indica que, ao emitir a mensagem, ela é fruto de uma seleção não arbitrária 

de informações, seu emissor seleciona o que considera importante, relevante e necessário. O 

terceiro pressuposto está vinculado à teoria da qual o autor é defensor; esta orienta sua 

concepção da realidade. 
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 Uma das finalidades da análise de conteúdo é produzir inferências sobre os elementos 

da comunicação, e esta representa o procedimento intermediário entre a descrição e a 

interpretação.  

 

Se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida após um 

tratamento inicial) é a primeira etapa necessária e se a interpretação ( a significação 

concedida a essas características) é a última fase, a inferência é o processo 

intermediário que vai permitir a passagem, explícita e controlada, da descrição à 

interpretação (id. ibid., p. 25). 

 

 Produzir inferências é o que confere a esse procedimento relevância teórica, pois 

possibilita a comparação com outros dados, ou seja, o conteúdo passa por um processo de 

compatibilização, por exemplo, com alguma ou algumas teorias que auxiliarão na sua 

explicação. 

 

Reiterando, diríamos que produzir inferências em análise de conteúdo tem um 

significado bastante explícito e pressupõe a comparação dos dados, obtidos mediante 

discursos e símbolos, com os pressupostos teóricos de diferentes concepções de 

mundo, de indivíduo e de sociedade (id. ibid., p. 27). 

 

 Em nosso estudo, optou-se pela unidade de análise de registro, temática, onde o “[...] tema 

é considerado como a mais útil unidade de registro em análise de conteúdo” (id. ibid., p. 37).  

 Seguindo as fases indicadas por Bardin (2004), procedemos à primeira etapa: a pré-

análise do material transcrito das entrevistas. A primeira leitura que nos possibilitou os ajustes 

iniciais do texto, além da seleção dos documentos citados pelos autores que para pudessem 

posteriormente compor o texto final. Apesar de ainda ser uma Leitura Flutuante como classifica 

Franco (ibid.), possibilitou-nos registrar as primeiras impressões e observações sobre as falas, 

seus conteúdos e ter visão ampliada das informações coletadas.  

Na etapa seguinte, iniciamos o tratamento das informações ou, nas palavras de Bardin 

(ibid.), tratamentos dos resultados; procedemos assim à categorização dos elementos. 

Para Bardin (ibid., p. 117), a categorização “[...] é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo gênero (analogia), com critérios previamente definidos”.  

Nesse processo, as primeiras anotações foram imprescindíveis para a continuidade das 

leituras e concretização dessa etapa. Como nos coloca Szymanski (2004, p. 75), 

 

[...] na relação com o texto de referência, emergem novas articulações conceituais. 

Leituras e releituras do texto completo das entrevistas, com anotações às margens, 

permitem ao longo do tempo a elaboração de sínteses provisórias, de pequenos 

insights e a visualização de falas dos participantes, referindo-se aos mesmos assuntos. 
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Estes, nomeados pelo aspecto do fenômeno a que se referem, constituem uma 

categoria. 

 

Assim, cada categoria foi construída a partir de um grupo de elementos, chamado 

também de unidades de registro, consideradas comuns, ou seja, que se assemelhavam em seu 

conteúdo. Segundo Szymanski (ibid., p. 75), essa etapa “[...] concretiza a imersão do 

pesquisador nos dados e a sua forma particular de agrupá-los segundo a sua compreensão. 

Podemos chamar este momento de explicitação de significados”. 

 Em nosso estudo, as categorias não foram definidas a priori; elas emergiram do 

conteúdo das respostas constantes no material produzido a partir das entrevistas. Segundo 

Bardin (ibid., p. 99), “Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentidos 

que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição podem significar 

alguma coisa para o objetivo analítico escolhido”. Muitos foram os temas identificados; alguns 

coincidentes entre os entrevistados, outros não. Ainda segundo Bardin (id. ibid.), “O tema, 

enquanto unidade de registro, corresponde a uma regra de recorte (do sentido e não da forma) 

que não é fornecida uma vez por todas, visto que o recorte depende do nível de análise e não de 

manifestações formais reguladas”. 

Abaixo indicaremos todos os temas identificados a partir do processo inicial de 

tratamento dos resultados obtidos nas três entrevistas e estruturados em quadros de 

categorização com os depoimentos, a explicitação dos significados, as possíveis categorias e a 

categoria final que foi identificada. 

Na tabela 18 apresentaremos os temas que emergiram, as categorias que elencamos a 

partir das unidades ou a explicitação dos significados. No apêndice C estão os quadros de 

categorização, que foram divididos por entrevistados; apesar de não ser uma etapa obrigatória, 

a consideramos pertinente. 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, 

que reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de 

conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos 

caracteres comuns destes elementos (BARDIN, 2004, p. 111). 

 

 

Tabela 18 – Temática 

 

Entrevistado  RELATORA PESQUISADOR 1 PESQUISADOR 2 

Temática      Ambiguidade 

Autonomia Autonomia Autonomia 

Compromisso social Compromisso social Compromisso social 
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    Conceitos 

    Críticas 

    

Críticas: percurso, 

formação, docência 

ampliada 

  Currículo Currículo 

Debate Debate   

Diálogo Diálogo   

Docência ampliada Docência ampliada   

    Especialista 

Exercício profissional   Exercício profissional 

Formação de 

professores     

  

Necessidades 

formativas   

  

Pedagogia como 

ciência 

Pedagogia 

  Pedagogo   

  

Relação com a 

Educação Básica   

  Relação teoria e prática Relação teoria e prática 

 

 

 Partindo das categorias temáticas identificadas, iniciou-se o processo de construção das 

categorias de análise e sua articulação como nosso referencial teórico – Paulo Freire. Para a 

efetivação desse propósito, percorremos o caminho da aproximação das categorias finais 

identificadas nas entrevistas com os referenciais teóricos do autor. Optamos por agrupar alguns 

temas em uma só categoria e, ainda, utilizar apenas as que tivessem maior aproximação teórica.  

Foi a partir da articulação dos temas identificados na categorização, produto do material 

das entrevistas, que quatro categorias de análise foram elencadas como as categorias que 

norteariam esse processo: autonomia, politicidade, prática educativa (com a inclusão das 

questões ligadas à docência) e saberes da docência (com a inclusão das discussões de exercício 

profissional e necessidades formativas). 

 Na tabela  19 apresentamos a síntese dessa estruturação. 

 

Tabela 19 – Categorias de análise 

TEMÁTICA  
CATEGORIAS FINAIS CATEGORIAS DE 

ANÁLISE EM FREIRE 

Autonomia  Autonomia  Autonomia  

Compromisso Social Compromisso Social Politicidade  
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Docência ampliada Docência ampliada Práticas educativas 

Exercício de formação profissional 

Necessidades formativas 

Docência ampliada Saberes da docência 

 

Fonte: Quadros de categorização – Apêndice C 
 

Assim, nossas categorias de análise selecionadas foram autonomia, politicidade, 

práticas educativas e saberes da docência. 

 Cada uma dessas categorias indicadas estará sempre, de certo modo, vinculada à 

categoria práticas educativas, pois esta categoria é bastante ampla, apresentando facetas de 

aproximação com a autonomia, o currículo, a politicidade e os saberes necessários à prática 

educativa. 

A categoria autonomia, tratada pelos entrevistados, está relacionada com a autonomia 

das Instituições de Ensino Superior (IES). Na possibilidade de elas escolherem/ 

decidirem/optarem por suas matrizes curriculares, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia apontam caminhos. Dentre esses caminhos é necessário se levar em 

consideração que as IES do país devem seguir obrigatoriamente o oferecimento de núcleos, 

conforme a legislação apresenta, e atentarem aos mínimos estabelecidos, como carga horária 

do curso, de realização de estágios; mas todas as particularidades/especificidades e interesses 

das IES poderão constar de suas matrizes. 

Esta autonomia está no campo da gestão das IES, em sua relação com o sistema de 

avaliação externa e não se relaciona com o curso de Pedagogia em si. Distancia-se, assim, dos 

pensamentos de Freire, que vincula-se à formação pessoal e do educando e que podemos 

considerar o egresso do curso de Pedagogia. Para Freire (2002, p. 120), “Ninguém é autônomo 

primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, 

inúmeras decisões, que vão sendo tomadas”. 

Consideramos, assim, que essa seria uma possibilidade, uma alternativa para essa 

formação tão criticada dos cursos de Pedagogia; que o curso, a partir de suas diretrizes, 

apresentasse a autonomia como princípio de construção de uma sociedade mais justa, 

democrática, emancipadora, com base na autonomia do ser humano, por um processo de 

humanização.  

 

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de 

repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, 

enquanto amadurecimento todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento 

do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido 

que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras 
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da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiência respeitosa da liberdade. 

(id. ibid., p. 121). 

 

Essa autonomia da IES no campo da gestão se aproximaria da concepção de Freire se 

houvesse a possibilidade efetiva de escolha e decisão por parte dos alunos, em algumas 

situações ou momentos do curso. Mas, mais do que isso, se essa autonomia se efetivasse traria 

em seu bojo a compreensão de que autonomia não deve significar omissão das obrigações do 

Estado, nem a aceitação dessa omissão. Em seu livro Política e Educação, encerrando uma fala, 

Freire (2001, p. 77) destaca: 

 

Gostaria de encerrar minha contribuição a este encontro dentro do tema sobre que me 

coube falar insistindo em que a participação comunitária, no campo em torno do qual 

falei mais, o da escola, em busca de sua autonomia, não deve significar, para mim, a 

omissão do Estado. 

A autonomia da escola não implica dever o Estado fugir a seu dever de oferecer 

educação de qualidade e em quantidade suficiente para atender a demanda social. 

 

Com essa afirmação nos aproximamos das discussões do compromisso social, da 

politicidade, eleita por nós como categoria. A categoria compromisso social, a princípio, não 

seria elencada como categoria de análise, porque parecia se distanciar da proposta inicial dos 

assuntos abordados. Aos poucos, foi se constituindo em categoria importante devido às “falas” 

dos entrevistados, trazendo questões importantes e polêmicas de nossos dias atuais e das 

políticas educacionais, passando a compor nosso quadro, justificada também pela marca 

característica das discussões desse compromisso social do professor e da sociedade nas 

discussões de Freire. Essas questões serão tratadas nas discussões sobre a importância de uma 

postura progressista ou crítico-progressista na formação autônoma dos educandos, por isso a 

denominamos de politicidade. 

De acordo com Freire (2001, p. 46-47), 

 

Demanda que o educador assuma a politicidade de sua prática. Não basta dizer que a 

educação é um ato político assim como não basta dizer que o ato político é também 

educativo. É preciso assumir realmente a politicidade da educação. Não posso pensar-

me progressista se entendo o espaço da escola como algo meio neutro, com pouco ou 

quase nada a ver com a luta de classes, em que os alunos são vistos apenas como 

aprendizes de certos objetos de conhecimento aos quais empresto um poder mágico. 

Não posso reconhecer os limites da prática educativo-política em que me envolvo se 

não sei, se não estou claro em face de a favor de quem pratico. O a favor de quem 

pratico me situa num certo ângulo, que é de classe, em que diviso o contra quem 

prático e, necessariamente, o por que pratico, isto é, o próprio sonho, o tipo de 

sociedade de cuja invenção gostaria de participar. 

 

 

 Essa discussão, de algum modo, nos aproxima das questões éticas da formação do 

professor, de um compromisso ético e político que Freire sempre se preocupou em estabelecer 
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com seus leitores. Em todos os momentos possíveis, destacou o papel político de cada professor 

e professora. Para ele, a docência não é transmissão de conhecimento, tampouco os alunos os 

meros receptores desse conhecimento do professor.  

 Para Freire (2007, p. 79-80), 

 

Nada disso é fácil,  mas isso tudo constitui uma das frentes da luta maior de 

transformação profunda da sociedade brasileira. Os educadores progressistas 

precisam convencer-se de que não são puros ensinantes – isso não existe – puros 

especialistas da docência. Nós somos militantes políticos porque somos professores e 

professoras. Nossa tarefa não se esgota no ensino da matemática, da geografia, da 

sintaxe, da história. Implicando a seriedade e a competência com que ensinemos esses 

conteúdos, nossa tarefa exige o nosso compromisso e engajamento em favor da 

superação das injustiças sociais.  

 

 E superar as injustiças sociais é um compromisso também nosso, dos professores do 

Brasil. Para que possamos superar as injustiças, precisamos cumprir com nosso papel, nossas 

responsabilidades e compreendermos como é e o que é nossa prática e de quais saberes 

precisamos nos apropriar. 

 Para efetivação desse compromisso, a categoria práticas educativas será a nossa aliada. 

Segundo Freire (ibid., p. 47), tem significado muito sério, pois  

 

Lidamos com gente, com crianças, adolescentes ou adultos. Participamos de sua 

formação. Ajudamo-los ou os prejudicamos nesta busca. Estamos intrinsecamente a 

eles ligados no seu processo de conhecimento. Podemos concorrer com nossa 

incompetência, má preparação, irresponsabilidade, para o seu fracasso. Mas podemos, 

também, com nossa responsabilidade, preparo científico e gosto do ensino, com nossa 

seriedade e testemunho de luta contra as injustiças, contribuir para que os educandos 

vão se tornando presenças marcantes no mundo. 

 

Essa prática educativa é compreendida como prática formadora, que tem como base a 

vivência e o testemunho da ética, no momento em que apresentamos e selecionamos os 

conteúdos que ensinamos e no preparo científico de cada docente. 

Esses saberes fundamentais, segundo Freire (2002, p. 24, grifo do autor),  

 

[...] devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da formação 

docente. Conteúdos cuja compreensão, tão clara e tão lúcida quanto possível, deve ser 

elaborada na prática formadora. É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes 

indispensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência 

formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades. 

 

A partir dessa afirmação, partiremos dos saberes apresentados no livro, com vistas a 

cotejá-los com os dados da pesquisa realizada.  
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Considerando que a prática educativa está ligada ao processo de conhecimento, à nossa 

responsabilidade com a formação, nossa e de nossos alunos em formação para serem 

professores, e destes com sua própria formação e, além disso, que esta prática educativa está 

vinculada aos conteúdos curriculares obrigatórios da formação docente, podemos afirmar que 

àquilo que nossos entrevistados chamaram de docência ampliada ou diferentes necessidades 

formativas, e foi também motivo de estudo na escolha de uma das variáveis dessa tese, poderá 

ser analisado por esta perspectiva. 

Aprofundando as leituras, identificamos que no livro Política e Educação 

encontraríamos, além da ampliação da conceituação, principalmente, a delimitação da prática 

educativa; esta é social e histórica, acontece num determinado espaço temporal e está submetida 

a certos limites. Nas palavras de Freire (2001, p. 46), “A prática que é social e histórica, mesmo 

que tenha uma dimensão individual, se dá num certo contexto tempo-espacial e não na 

intimidade das cabeças das gentes”.  

Encontraríamos, também, os obstáculos existentes à prática educativa progressista, além 

daquilo que, como professores, não poderemos nunca fazer. 

Segundo Freire (ibid.), a descrição dos obstáculos não representam uma sequência ou 

ordenação de sua importância, mas representariam claramente quais são os obstáculos a serem 

transpostos para a efetivação da prática educativa: o reconhecimento da existência dos sujeitos 

envolvidos na relação de ensino e aprendizagem (o educador e o educando); o conteúdo, ou 

seja, os objetos de conhecimento; os objetivos que orientam essa prática, além dos métodos, 

processos, técnicas de ensino e materiais didáticos que devem estar diretamente relacionados e 

coerentes com os objetivos a que se propõem.  

Complementando a lista de obstáculos, encontramos mais seis importantes itens a serem 

evitados.  

Segundo Freire (2001, p. 46), deve-se evitar o voluntarismo que “[...] se funda 

precisamente na compreensão ingênua de que a prática e a sua eficácia dependem apenas do 

sujeito, de sua vontade e de sua coragem”. Unido a ele, denuncia o espontaneísmo em que não 

há intervenção, não há direcionamento; ou seja, “[...] voluntarismo e espontaneísmo têm ambos 

assim sua falsidade no menosprezo aos limites” (id. ibid., p. 46). 

Freire (ibid., p. 55) questiona a incoerência do educador, em que seu discurso não é 

confirmado pela sua prática, assim como o contrário que é a prática licenciosa, ou seja, em que 

o educador se “recusa interferir como organizador necessário, como ensinante, como 

desafiador”.    

Acrescente-se, ainda, a 
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[...] dicotomia entre prática e teoria que ora se vive em posições de caráter basista, em 

que só a prática em áreas populares é válida, funcionando como uma espécie de 

passaporte do militante, ora só é válida numa teorização academicista ou 

intelectualista. Na verdade, o que devemos buscar é a unidade dialética, contraditória, 

entre teoria e prática, jamais sua dicotomia. (id. ibid.). 

 

E, não menos importante, a linguagem, em que se espera do educador, uma sensibilidade 

à linguagem popular.  

Complementando os obstáculos, segundo Freire (ibid., p. 70-71), existem ao menos sete 

ações que não são condizentes com uma postura progressista esperada dos educadores, dentre 

elas: não reconhecer o conhecimento trazido por seu aluno, valorizando apenas o conhecimento 

chamado científico, e não considerar o educando como sujeito da prática educativa, tratando-o 

como objeto.  

Outra ação não condizente com o educador progressista é a postura que desqualifica 

outro educador que respeita os saberes dos educandos; e, ainda, defender o distanciamento da 

escola das lutas e conflitos da sociedade, considerando-a um espaço de transmissão do 

conhecimento culturalmente acumulado.  

 Completando a lista, encontramos ainda mais três ações que deveriam ser banidas,  

 

5) Hipertrofiar sua autoridade a tal ponto que afogue as liberdades dos educandos e se 

estas se rebelam a solução está no reforço do autoritarismo. 

6) Assumir constantemente posições intolerantes nas quais é impossível a convivência 

com os diferentes. 

7) Fundar sua procura da melhora qualitativa da educação na elaboração de “pacotes” 

conteudísticos a que se juntam manuais ou guias endereçados aos professores para o 

uso dos pacotes. (FREIRE, 2001, p. 71). 

 

De conhecimento do que seria a prática educativa e de alguns obstáculos a serem 

transpostos, resta-nos uma nova pergunta: quais seriam, então, os saberes necessários à prática 

educativa? 

Iniciamos a busca pela resposta analisando o próprio sumário do livro Pedagogia da 

Autonomia, em que três grandes temas são destacados. No primeiro há a indicação de que não 

há docência sem o aluno, sem a existência do discente; coloca o peso na inter-relação do 

professor com o outro no exercício da docência. Sem a presença do aluno não há professor, 

nem seu ofício. Neste capítulo, fica explicitada a relação professor e aluno. No segundo 

capítulo, a discussão é sobre o ensino, em que ensinar não é transferir conhecimento e que a 

docência envolve conhecimento e a maneira de se fazer isso, ou seja, o foco é no professor e 

sua relação com o conhecimento – o seu e o do educando. E o terceiro capítulo aponta que 
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ensinar é uma especificidade humana, é do ser humano, de sua natureza, o ato de ensinar, 

transmitir os seus conhecimentos aos outros. 

Seria esse o motivo pelo qual se coloca o papel do professor num lugar corriqueiro, 

comum, acessível a todos, onde a formação é compreendida como menos importante? Ou ainda 

receba, muitas vezes, o tratamento como tia? 

Para auxiliar nessa resposta, Freire (2007, p. 11) afirma que “[...] ensinar é profissão que 

envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu cumprimento enquanto ser tia 

é viver uma relação de parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão enquanto não 

se é tia por profissão”. 

Pensamos que seria exatamente para fugir do pensamento que menospreza a formação 

dos professores, que muitas vezes desqualifica a profissão docente, e possibilitando qualificar 

essa relação professor-aluno, docência-ensino, que as reflexões sobre os saberes necessários à 

prática educativa poderiam ser a base de nossa análise.  

Ao analisarmos as reflexões tratadas em cada um dos capítulos, identificamos que todas 

as indicações desdobram-se nas reflexões sobre o ensinar: ensinar exige algo de alguém. Assim, 

poderíamos supor que a docência é ensinar? Esse ensinar é diretamente ligado ao professor? 

Se assim for, os saberes necessários aos professores no exercício da docência estariam 

ali descritos? No decorrer do livro são apresentados trinta e quatro saberes considerados 

necessários à prática educativa, mas como articulá-los, conhecê-los de modo a possibilitarem 

uma ação efetiva, uma docência que atinja o ensino qualificado e que é esperado por todos os 

envolvidos: professores, alunos, pais, sociedade? 

Como proposta de organização desses saberes e, exatamente, com base nos escritos de 

Freire, dividimos em três campos esses saberes: a ação docente, a formação docente e o 

compromisso docente. 

No campo da ação docente teríamos o saber fazer essa docência, a partir do rigor e 

respeito aos saberes e aprendizagens dos alunos; da pesquisa como exemplo, procedimento e 

metodologia de ensino; com a prática e a criticidade do exercício da docência; prática essa 

ousada, com aceite ao risco do novo, seja nessa ação ou no oferecimento de propostas para o 

deleite dos alunos na construção do conhecimento, sem pré-conceitos e com muito 

reconhecimento dos avanços de todo tipo e natureza. 

 

É que não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do que diria se 

dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. 

Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina 

aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro, 

porque, observando a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para 
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apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir 

incertezas, acertos, equívocos (FREIRE, 2007, p. 27, grifo do autor). 

 

Na formação docente, o conhecimento é compreendido como um dos campos que nos 

coloca diante da realidade de nossas condições e necessidades de formação, na condição de 

quem quer e procura; assim, estudo, respeito, bom senso, humildade, tolerância, alegria e 

esperança passam a ser parte integrante do ser professor. Segundo Freire (ibid., p. 28-29, grifo 

do autor), 

 

Comecemos por estudar, que envolvendo o ensinar do ensinante, envolve também, 

de um lado, a aprendizagem anterior e concomitante de quem ensina e a aprendizagem 

do aprendiz que se prepara para ensinar amanhã ou refaz seu saber para melhor ensinar 

hoje, ou, de outro lado, aprendizagem de quem, criança ainda, se acha nos começos 

de sua escolarização. 

 

Professor esse que se propõe curioso, convicto da necessidade de buscar conhecimento 

e oferecer conhecimento aos seus educandos. Para Freire (ibid., p. 33, grifo do autor) 

 

Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, é perceber suas 

relações com outros objetos. Implica que o estudioso, sujeito do estudo, se arrisque, 

se aventure, sem o que não cria nem recria.  

Por isso também é que ensinar não pode ser um puro processo, como tanto tenho dito, 

de transferência de conhecimento do ensinante ao aprendiz. Transferência mecânica 

de que resulte a memorização maquinal que já critiquei. Ao estudo crítico corresponde 

um ensino igualmente crítico que demanda necessariamente uma forma crítica de 

compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo, leitura do texto e 

leitura do contexto. 

 

O terceiro campo, do compromisso docente, o saber ser professor, ser pessoa, ser 

humano, cobra-nos a competência generosa com o outro; o comprometimento com o percurso 

dos educandos, mostrando o caminho seguro, com diálogo e querer bem. Percurso conjunto 

construído com escuta, visão, possibilitando ao outro enxergar possibilidades de liberdade, 

crescimento, avanços. Relação essa de proximidade entre professor e aluno, mas que delimita 

espaços de liberdade e autoridade, que também é comprometida com a tomada de decisões e 

intervenções necessárias. 

Esses campos se complementam e se inter-relacionam; assim, poderíamos dizer que os 

saberes fundamentais à prática educativo-progressista propõem-se a formar, muito mais do que 

treinar, onde professores e professoras demonstram sua responsabilidade ética no exercício da 

tarefa docente. É essa responsabilidade que se espera daqueles que também estão em formação 

para exercê-la, aproximando-nos assim, do Curso de Pedagogia. 

Segundo Freire (2002, p. 13), 
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É isto que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino "bancário", de outro, a 

compreender que, apesar dele, o educando a ele submetido não está fadado a fenecer, 

em que pese o ensino "bancário", que deforma a necessária criatividade do educando 

e do educador, o educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo 

"conhecimento" lhe foi transferido, mas por causa do processo mesmo de aprender, 

dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o 

erro epistemológico do "bancarismo". 

 

Se os saberes da docência, como assim a denominamos, estão descritos nos campos da 

ação, da formação e do compromisso, podemos ampliar ainda dizendo que  

 

[...] quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, 

pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a 

decência e com a seriedade (FREIRE, 2002, p. 26). 

 

A preocupação com os processos formativos, ou seja, a formação dos futuros 

educadores passa pela avaliação que se faz dessa formação; avaliação compreendida como 

conhecer mais. Essa formação, além de científica, deve ser política, visando à conscientização 

da necessidade de uma boa formação. Essa formação deve ser permanente, pautada na prática 

e a partir da análise dela reconhecer a teoria que a sustenta. 

Avaliamos o curso, porque as práticas dos egressos do curso, identificadas por alguns 

críticos, demonstram a necessidade de um olhar mais apurado. Assim como a avaliação da 

prática do professor se justifica pela própria natureza do exercício da docência, que planeja, 

escolhe caminhos, executa e avalia os resultados obtidos nesse processo ou mesmo durante o 

processo, em que novas decisões podem ser tomadas e um novo rumo ou destino pode ser 

delineado, o estudo do curso se faz necessário. 

Como nos coloca Freire (2007, p. 15), é um equívoco que cometemos, deslocar o foco da 

avaliação, com objetivo de melhor formar, como uma etapa final desse processo, resultando em 

ação punitiva, caso sejam identificados desvios da proposta inicial, ou a não obtenção do 

resultado esperado, ou seja, 

 

[...] em lugar de avaliar para melhor formar, avaliamos para punir – está em que em 

pouco ou quase nada nos preocupa o contexto em que a prática se dará de uma certa 

maneira com vistas aos objetivos que temos. Por outro lado, este equívoco está em 

como mecanicamente pomos a avaliação para o fim do processo. Acontece que o bom 

começo para uma boa prática seria a avaliação do contexto em que ela se dará. A 

avaliação do contexto significa um reconhecimento do que vem nele ocorrendo, como 

e por quê. Neste sentido, esse pensar crítico sobre o contexto, que implica avaliá-lo, 

precede a própria programação da intervenção que pretendemos exercer sobre ele, ao 

lado daqueles e daquelas com quem trabalharemos. 

 

 Freire, ainda, alerta-nos para outro equívoco, que as avaliações realizadas são 

direcionadas às pessoas e não às práticas, e que, na maioria das vezes, “[...] avaliamos para 
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punir e não para melhorar a ação dos sujeitos e não para formar” (id. ibid., grifo do autor). 

Assim, avaliar a formação é pensar a prática, é identificar a tensão dialética entre esta e a teoria 

que a sustenta, é considerar a experiência, é vivenciá-la, é propor um caminho de formação 

teórica que reflete sobre a prática como possibilidade de aperfeiçoá-la. 

A formação docente, para nós, pauta-se, assim, na discussão e compreensão da prática 

educativa e dos saberes a ela relacionados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Da articulação entre experiência e formação pessoal e da vivência profissional e 

acadêmica surgiu esta tese. 

 A busca por respostas foi delineando os caminhos e percursos trilhados. As escolhas 

foram fundamentais para o resultado a que se chegou. 

 A inquietação inicial vem das críticas, ouvidas e/ou lidas e vivenciadas, ao curso de 

Pedagogia. Como professora e coordenadora do curso, muitas foram as críticas experienciadas, 

e os questionamentos foram surgindo:  

a) É possível formar um pedagogo considerando as diferentes necessidades formativas 

descritas nas DCNP? 

b) Qual pedagogo é formado? 

Essas perguntas marcaram o início dos questionamentos, amplas mas importantes para 

o direcionamento que o estudo tomou, com a escolha por buscar respostas no resgate histórico 

e nos marcos legais relacionados ao curso de Pedagogia; elencar, como sujeitos da pesquisa, os 

alunos e os representantes importantes na discussão sobre formação de professores e, 

principalmente, formação do pedagogo. Por conseguinte, produziram novos questionamentos, 

ainda mais norteadores: 

a) As contradições e ambiguidades existentes no curso de Pedagogia são resultados de 

escolhas atuais? 

b) O que a atual legislação sobre o curso de Pedagogia nos reserva ou nos impõe? 

c) O que pensam os alunos do curso de Pedagogia sobre o curso que realizam? Eles 

concordam com as críticas? 

d) O que pensam os atores privilegiados que estudam o curso de Pedagogia? 

As respostas às perguntas foram construídas a partir do objeto da tese: a identidade do 

curso de Pedagogia na atualidade. 

E para que fosse possível analisar os elementos constantes do estudo, com vistas às 

respostas desejadas, quatro itens considerados por nós mais relevantes ou com potencial 

agregador de mais um item, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Pedagogia para o processo de formação, foram construídos como variáveis: 

a) tempo de duração do curso: carga horária mínima versus formação do pedagogo – 

diferentes necessidades formativas; 

b) campo de atuação: carreira docente versus carreira gestora. 

c) campo de atuação: espaço escolar versus espaço não escolar. 
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d) teoria versus prática.  

Assim, partindo-se dessas questões, bem como das variáveis apresentadas, a hipótese 

que se levantou e que se buscou confirmar ou não, durante a realização do estudo, foi que as 

ambiguidades e contradições, construídas histórica e legalmente sobre o curso de Pedagogia, 

produziram as diferentes necessidades formativas indicadas nas DCNP, trazendo dificuldades 

para a delimitação e/ou identificação de sua identidade e para o processo formativo a ser 

desenvolvido durante o período de realização do curso, tanto para os alunos (futuros 

professores) como para os professores formadores. E pode-se afirmar que essa hipótese foi 

confirmada, pois, ao se reconstruir o percurso histórico do curso de Pedagogia, identificou-se 

que as contradições e ambiguidades muitas vezes foram fruto de escolhas históricas anteriores, 

até mesmo de outros países que se tornaram referência para a construção da educação de nosso 

país.  

Do recorte feito, as delimitações apresentadas foram quatro grandes ambiguidades24 e 

uma contradição25; posteriormente superadas naquele momento histórico. Mas, ao se tratar das 

ambiguidades, identificou-se que se amplificaram e se desdobraram, posteriormente, em um 

grande rol de competências e habilidades desejadas aos egressos dos atuais cursos de pedagogia, 

com sua descrição no documento legal que direciona e baliza os atuais cursos. 

As ambiguidades foram compreendidas como duplicidade de interpretação ou 

imprecisão do sentido atribuído, sendo que a primeira identificada era a existência de dois 

espaços para a formação de professores, marcando a questão dessa formação: deveria ser nos 

Institutos de Educação ou no curso de Pedagogia? 

O curso de Pedagogia já surge envolto a questionamentos e certo ceticismo. 

Seguindo com o percurso histórico, identifica-se nova situação dúbia: a existência da 

formação dos bacharéis e dos licenciados, um curso e duas possibilidades de formação; com o 

agravante da formação de professores – licenciados – ser em tempo reduzido e destinado a 

bacharéis egressos de diversos cursos distintos ao curso de Pedagogia. 

As questões sobre a qualidade dessa formação também poderiam configurar nas 

contradições ou ambiguidades históricas, problemas que ainda permeiam o curso, pois não 

ficaram em dado momento histórico. 

                                                           
24  1 - ter dois espaços de formação: o Instituto de Educação e o curso de Pedagogia; 2 - a formação de bacharéis 

e licenciados, a partir de um mesmo curso; 3 - criação e distinção das especialidades – as habilitações; 4 - ter 

novamente dois espaços de formação, o curso de Pedagogia e o curso Normal Superior. 
25  Se o pedagogo formaria o futuro professor da escola primária, porque não poderia ele mesmo atuar como 

professor? 
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A terceira ambiguidade pode ser vista como uma ampliação das anteriores. Com a 

criação das habilitações, passou a existir muitos e diferentes cursos de Pedagogia, com 

diferentes objetivos de formação, com diferentes egressos. Dentre as habilitações existentes, 

uma delas era para a formação de professores. 

A última ambiguidade identificada retoma a primeira, trata-se do ressurgimento dos 

Institutos de Educação, pela LDB, propondo a formação de professores em cursos Normais 

Superiores. Isso coloca novamente em discussão não só a questão dos dois espaços de formação, 

mas nos abre outras dúvidas sobre o curso de Pedagogia. A formação destina-se a qual 

profissional? O pedagogo seria formado com quais características? Não seria ele mais um 

professor? 

A contradição encontrada a princípio, de que o pedagogo que atuaria como professor 

formador dos professores da escola primária não era considerado apto a, ele mesmo, lecionar 

nessas escolas, foi superada ao longo da história e dos rumos legais que foram sendo delineados. 

Atualmente, são exatamente os pedagogos que exercem a função docente nas escolas de Ensino 

Fundamental e Educação Infantil, marco importante e disparador de vários questionamentos 

que permearam as discussões apresentadas. 

Para complementar nossa análise, o pano de fundo das discussões de educadores 

brasileiros na construção e questionamento dos termos legais que regulamentaram e 

regulamentam o curso de Pedagogia também foi considerado, pois foi significativo o 

Movimento Nacional em Defesa do Curso de Pedagogia, na década de 1980, principalmente 

para as discussões do capítulo da educação em nossa Constituição Federal. 

A realização de seminários e a constante publicação de documentos trazendo as sínteses 

de pensamento dos encontros, bem como reivindicações, foram igualmente importantes para 

que muitas das solicitações fossem atendidas na publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  

Um dos períodos importantes para a análise foi entre a publicação da LDB e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, cuja ambiguidade de espaços de formação retornou ao 

cenário, com a indicação pela LDB dos Institutos de Educação como o local destinado à 

formação de professores, no curso Normal Superior, para atuação na Educação Básica e uma 

marcada indefinição quanto ao destino do curso de Pedagogia. 

A publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia encerra essa 

indefinição quanto aos dois espaços de formação, mas acende e produz novas incertezas sobre 

o curso de Pedagogia e a formação de professores. A definição do Curso de Pedagogia como o 

espaço de formação para os professores da educação infantil, anos iniciais do Ensino 
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Fundamental, gestão, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Ensino Médio na 

modalidade Normal, além das atuações em espaços escolares e não escolares, tornou a descrição 

das habilidades e competências esperadas aos egressos do curso um rol extenso e difícil de ser 

atendido em 3.200 horas de carga horária mínima de formação, reacendendo as críticas e a 

discussão teórica sempre presente sobre o curso de Pedagogia. 

A lei nº 12.796/2013,  que atualizou e alterou vários artigos da LDB, também fez parte 

de nosso estudo, mas mereceu destaque – o que caberia uma análise mais aprofundada na 

criação das habilitações tecnológicas, pois não são devidamente explicadas no texto legal e 

abrem a possibilidade de mais dúvidas sobre a formação de professores no país. 

Confirmando a hipótese, também, a partir dos resultados da pesquisa de opinião 

realizada com os alunos do curso de Pedagogia, é possível identificar que há momentos em que 

as respostas dadas pelos participantes representam certas ambiguidades de compreensão e até 

mesmo contradição de pensamento sobre a temática. Na aproximação entre a opinião dos alunos 

e os relatos dos entrevistados, identificou-se pontos de concordância e discordância, com a 

oscilação de quem são os sujeitos que se aproximam ou se distanciam, conforme as temáticas 

são alteradas. 

Vejamos, quando os alunos são solicitados a dar sua opinião sobre a formação para a 

atuação em diferentes faixas etárias, a maioria dos alunos manifesta-se concordando que este 

seja um desafio ao curso de Pedagogia, ao mesmo tempo em que indicam que o curso oferece 

boa formação – formação adequada para essa atuação, aproximando-se também dos 

entrevistados, cuja concordância entre si também não se estabelece. Para a relatora, as DCNP 

atendem às possibilidades de formação para a atuação nessas faixas etárias. Já os pesquisadores 

1 e 2 concordam quanto à existência de críticas a serem feitas, mas partem de ponderações 

distintas; o pesquisador 1 relaciona a proposição ao objetivo de atendimento às necessidades 

do mercado de trabalho, e o pesquisador 2 reforça que é uma questão de concepção, não 

concordando com a variedade de modalidades de ensino a que o curso está relacionado. 

A opinião dos alunos, quanto ao curso não oferecer formação específica para alfabetizar, 

denota uma imprecisão, pois os índices de concordância e discordância com a afirmativa são 

próximos. Já os entrevistados, sobre essa questão, mencionam os problemas identificados e as 

críticas existentes ao curso sobre esse assunto; mas a relatora e o pesquisador 1 declaram que a 

estrutura proposta para o curso, nas diretrizes, com os estágios, as atividades complementares 

e o núcleo de aprofundamento, auxiliariam nessa formação. 

Cabe destacar que a matriz curricular dos alunos participantes apresenta, além da 

disciplina de fundamentos da alfabetização, uma disciplina que acompanha a realização dos 
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estágios, e parte da carga horária dos estágios desses alunos deve ser realizada especificamente 

em salas de alfabetização, o que justificaria, em parte, o alto índice de não concordância, por 

parte dos alunos, com a afirmação de que o curso não ofereça formação específica para 

alfabetizar. Com esse destaque, a realidade dos alunos confirmaria a afirmação feita pela 

relatora e pesquisador 1. 

Quando a afirmativa tratou da carga horária do curso, os alunos a consideraram 

satisfatória, distanciando-se do pesquisador 2 que indica ser insuficiente. 

Ao serem perguntados sobre a possibilidade da formação para a gestão ser oferecida em 

curso específico, os alunos concordaram que esta deva ocorrer em curso distinto à Pedagogia, 

mas apresentam pensamento diferente quando perguntados sobre a formação para a atuação em 

espaços escolares e não escolares; indicando uma tendência de concordância para a afirmação 

de que o pedagogo seja formado para a atuação em ambos os espaços e, ainda, concordam que 

a formação para a atuação em várias modalidades de ensino caracteriza-se em uma formação 

fragmentada. 

Todos esses elementos podem ser comparados aos entrevistados, que apresentam pontos 

de vista distintos a essas questões, mas pode-se inferir que, no grupo de alunos,  também haverá 

defensores de concepções diferentes, pensamentos diferentes sobre o curso, partindo de 

concepções teóricas distintas, por isso que as respostas não são coincidentes. O que mostra que 

há uma gama de possibilidades, e a oportunidade desses alunos se apropriarem de referenciais 

teóricos plurais e, a partir destes, fazerem escolhas, identificando a necessidade do sentido de 

responsabilidade ética do professor no exercício da tarefa docente – segundo Freire, a 

responsabilidade daqueles que estão em formação para exercê-la, na busca pela autonomia dos 

educandos. 

Quanto à resposta para as perguntas iniciais – disparadoras, pode-se considerar que esta 

terá a marca das discussões apresentadas até o momento sobre o curso de Pedagogia; porque 

no questionamento feito há a indagação sobre formar um pedagogo, e a resposta seria: um 

pedagogo só, único, unitário, por uma perspectiva e concepção, não, não é possível. Mas, o que 

é, sim, possível é formar vários pedagogos, conforme perspectivas, intenções e objetivos de 

cada IES, e mais, de cada estudante, pois o destino e atuação dos egressos estão por vir nas 

possibilidades e oportunidades que surgirão, além das escolhas individuais. 

Na apresentação da tese, caracterizou-se um exemplo de estudante que buscava ser 

professora, cursando Pedagogia, em um curso com características formais e legais da formação 

com habilitação em administração escolar, ou seja, atuação para a gestão, que amalgamou esse 
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interesse pessoal e as marcas da formação no caminho trilhado até então. Não foi o termo legal 

que definiu a identidade do curso ou do pedagogo formado por ele. 

O pedagogo possível de ser formado pelo curso de Pedagogia atual não poderá ser 

descrito com características restritivas, e nem perspectivas pautadas, apenas, a partir dos termos 

legais, pois se pode identificar a existência de uma forte tensão entre o corpus  normativo e a 

materialidade dos cursos. Essa tensão sempre esteve presente, pois diretrizes, normas e leis são 

produzidas para regularem as ações e pretensões dos cidadãos e IES a eles vinculados; em todas 

as épocas da história são possíveis de identificação os momentos e situações em que essa tensão 

esteve mais presente, produzindo, como apresentado, as ambiguidades e contradições. Há 

sempre uma tensão com a diversidade cultural dos cursos, a cultura acadêmica construída por 

acumulação histórica. Essa tensão é permanente e até aumentou, pois a ampliação das 

possibilidades de atuação do pedagogo, no que se refere à distinção de idades, modalidades de 

ensino, locais e percursos, além das diferentes necessidades formativas vinculadas a elas 

indicam que não se pode reconstruir a identidade do curso de Pedagogia.  

As próprias críticas a que o curso, a formação e atuação dos egressos são submetidos 

estarão, sim, vinculadas a uma visão particular, mas essa realidade é plural. 

Em síntese, no Brasil não se pode reconstruir a identidade do curso de Pedagogia, dada 

as suas ambiguidades e contradições contidas nos marcos legais e, por sua vez, na materialidade 

dos cursos de Pedagogia, marcados que foram e são pela multiplicidade de sentidos conceitual 

e estrutural no variado campo do Ensino Superior brasileiro. Esse quadro é decorrente, 

sobretudo do conflito estabelecido pela incapacidade histórica, até então, de conciliar, 

dialeticamente, a concepção (teoria) do curso de Pedagogia com a autonomia dos seus agentes 

constitutivos, promovendo um campo de estudo e formação cuja marca seja a unidade na 

diversidade. 
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