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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender os fatores que implicaram nos 

processos de identificação e identidade profissionais construídos pelos estudantes 

concluintes do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) em relação às diversas habilitações propostas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia - DCNP (2006). Utilizou-se especialmente os 

trabalhos de Pimenta (1998; 2002, 2004), Libâneo (2000; 2006; 2010) e Franco (2008; 

2011) que denunciam, em suas pesquisas, a problemática em torno de um currículo 

fragmentado em várias habilitações e a defesa da Pedagogia como a base da 

formação e da atuação profissional do pedagogo, em oposição às recomendações 

enfatizadas pelas DCNP que colocam a docência como a base da formação. A 

pesquisa é do tipo exploratória e se ancora na abordagem qualitativa, o que permitiu 

um conhecimento mais adequado da realidade instituída mediante os atos de currículos 

dos graduandos (alunos concluintes) face à construção da sua identidade como 

pedagogos. Utilizou-se, nesta pesquisa, os seguintes instrumentos de coleta de dados: 

questionário, análise documental do projeto de curso de Pedagogia da UEFS e a 

técnica de grupo focal com o total de 26 sujeitos, no período de 2013 a 2015. 

Concluímos nesta  tese que: a) a carga horária de 3.200 horas é insuficiente para 

formar perfis de diferentes profissionais em um único curso; b) a construção do perfil 

profissional nesse curso está pautado exclusivamente na docência na educação infantil 

e ensino fundamental;  c) são insuficientes os conhecimentos profissionais para 

atuação do Pedagogo em diferentes espaços, conforme prevê a DCNP; d) são frágeis 

também os conhecimentos vinculados às metodologias de ensino, no curso, o que 

reverbera na insegurança profissional dos futuros pedagogos em lecionar conteúdos 

principalmente nas áreas de português e matemática.  

Palavras-chave: Pedagogia. Currículo. Identidade profissional. Docência. Atos de 
Currículo. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
This research aims to understand the facts implied in the identity and  professional 
identification processes built by the Senior Pedagogy students in relation to several 
qualifications proposed by  the National Curriculum Guidelines to the Pedagogy Course 
– DCNP: Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006).  This research used 
especially the works of Pimenta (1998; 2002, 2004), Libâneo (2000; 2006; 2010) e 
Franco (2008; 2011) who denounce in their investigations the problem around a 
curriculum which is fragmented in various habilitations, and the defense of Pedagogy as 
the basis of professional background and performance of the educator in opposition to  
the emphasized recommendations given by ANFOPE and DCNP, which sets teaching 
 as the basis of academic education. This is an explanatory reseach and is anchored on 
the qualitative approach, once it offers more familiarity with the problem and allowed 
 more adequate knowledge of the instituted reality through the acts of curriculum of the 
graduating (senior) students against the construction of the identity as an educator. The 
following data collecting instruments were used: questionnaire, documental analysis of  
the project of the Pedagogy Course at UEFS, and the focus group technique with the 
total of 26 individuals, through the years 2013- 2015. It was concluded in this thesis that 
a) the academic load of 3,200h is insufficient to build different professional profiles in a 
single course; b) the building of the professional profile in this course is lined exclusively 
on early childhood and primary school education; c) the knowledge acquired by the 
professionals who work as educators in different environments is insufficient, as 
predicted by DCNP; d) the knowledge related to teaching methodologies is also fragile 
in the course, which reverberates in the lack of confidence of the future educators in 
teaching  contents, mainly in the areas such as Portuguese and Mathmatics.  
 
Key words: Pedagogy; Curriculum; Professional identity; Teaching; Acts of curriculum.  

 
 
 
 
 
 
 



9 

 

MASCARENHAS, Aline Nunes Daiane. Formación de profesores y de identidad 
profesional: las tensiones sobre la diversidad de las cualificaciones profesionales. 192 
f. il. 2015. Tesis (Doctorado) - Facultad de Educación de la Universidad Federal de 
Bahia, Salvador, 2015. 

 

 

RESUMEN 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo comprender los factores que implicaron en los 
procesos de identificación e identidad profesional construidos por los estudiantes 
concluyentes en la graduación de Pedagogía en relación a las diversas habilitaciones 
propuestas por las Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia – 
DCNP (2006). Fueron utilizados especialmente los trabajos de Pimenta (1998; 2002, 
2004), Libâneo (2000; 2006; 2010) y Franco (2008; 2011) que denuncian, en sus 
investigaciones, la problemática de un currículo fragmentado en varias habilitaciones y 
la defensa de la Pedagogía como la base de la formación y de la actuación profesional 
del pedagogo, en oposición, a las recomendaciones enfatizadas pela ANFOPE y DCNP 
que ponen la docencia como la base de la formación. La investigación es del tipo 
exploratoria y se ancla en el abordaje cualitativo, ya que trajo mayor familiaridad con el 
problema y permitió un conocimiento más adecuado de la realidad instituida mediante 
los actos de currículos de los graduandos (alumnos concluyentes), faz a la construcción 
de su identidad como Pedagogo. Fueron utilizados los siguientes instrumentos de 
colecta de datos: cuestionario, análisis documental del proyecto del curso de 
Pedagogía de UEFS y la técnica de grupo focal con la participación de 26 sujetos, en el 
período de 2013 a 2015. Concluimos en esta tesis que a) la carga horaria de 3.200 
horas es insuficiente para formar perfiles de diferentes profesionales en un único curso; 
b) la construcción del perfil profesional en ese curso está pautado exclusivamente en la 
docencia en la educación infantil y enseñanza fundamental; c) son insuficientes los 
conocimientos profesionales para la actuación del Pedagogo en diferentes espacios, de 
acuerdo con la DCNP; d) son frágiles también los conocimientos vinculados a las 
metodologías de enseñanza, en el curso, lo que reverbera en la inseguridad profesional 
de los futuros pedagogos en dictar contenidos principalmente en las áreas de 
portugués y matemáticas.  

 

Palabras-clave: Pedagogía. Currículo. Identidad profesional. Docencia. Actos de                  
                          Currículo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A trajetória como docente nas disciplinas de Didática e Estágio Supervisionado 

me possibilitou conviver com as narrativas dos estudantes que, já ao final do curso de 

Pedagogia, afirmavam não se sentirem preparados para atuar como Pedagogos (as) 

no campo da sua prática profissional. As narrativas desses sujeitos expressavam a sua 

aflição quanto aos conhecimentos profissionais presentes no currículo e à atuação nas 

diferentes habilitações, conforme orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Pedagogia - DCNP (2006). Apresentavam, por conseguinte, 

indecisão quanto à sua identidade profissional. 

Ao revisitar a minha memória de estudante de Pedagogia na UEFS, no ano de 

2002 (que possuía o mesmo projeto de curso analisado nesta pesquisa), percebo que, 

na minha trajetória, já se problematizava que os conhecimentos ali veiculados se 

distanciavam do cotidiano da escola e dos espaços de atuação do Pedagogo. Lembro-

me de que os formadores (professores universitários) não faziam o diálogo entre as 

disciplinas do currículo e o terreno de trabalho do futuro profissional de pedagogia. 

Ao retornar, como docente da disciplina de Estágio Supervisionado (7º 

semestre), verifico que há um certo grau de temor e insegurança por parte dos alunos 

em relação a trabalharem nas diferentes áreas em que o profissional de Pedagogia 

pode atuar, uma vez que afirmam que o currículo enfoca muito a docência, voltada 

para a educação infantil, deixando lacunas em outras esferas. As narrativas dos 

estudantes, enquanto atores curriculantes, enfatizam as lacunas em relação ao curso e 

à problemática em torno das diferentes habilitações propostas pela DCNP – 2006, e à 

fragilidade em relação aos conhecimentos profissionais para atuar nesses espaços 

(escola, espaço não formal, coordenação pedagógica e frente a educação especial) 

É nesse aspecto que se inserem os atos de currículo vivenciados por esses 

alunos, que denunciam a fragilidade no âmbito da sua identidade e profissionalização. 

Diante de tantas habilitações, temos uma complexidade curricular que se destina à 

formação para a docência com habilidades de planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação, assim como 
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da vivência de projetos e experiências educativas não escolares, da produção e da 

difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos 

escolares e não escolares. 

À medida que ouvia e vivia (in) diretamente tudo isso, um sentimento de 

inquietação, incômodo e necessidade de compreensão das reações dos estudantes em 

processo de formação me instigava a compreender um movimento de resistência à 

profissão, instituída já no curso de Pedagogia.  Nesses discursos, é notória a 

resistência por parte dos Pedagogos ao trabalho docente na sala de aula regular e a 

insegurança quanto a atuação em outros espaços. A quê exatamente se refere essa 

resistência? À metodologia de ensino dos formadores? À crise com a profissão 

escolhida? À dificuldade em mobilizar os seus conhecimentos, face às várias 

habilitações profissionais? Seriam os atos de currículo em relação aos processos de 

identidade e à aprendizagem da sua profissão? 

O termo atos de currículo tem sido difundido através dos estudos do Professor 

Roberto Sidnei Macedo, vinculado à Universidade Federal da Bahia. Macedo (2010; 

2012; 2013) tem enfatizado o currículo como uma perspectiva construcionista, que se 

configura mediante ações situadas de atores sociais que, criando sentidos e 

significados, alteram toda e qualquer cena curricular.  

Os atos de currículo estão intrinsicamente relacionados ao currículo e aos 

sujeitos envolvidos nessa tessitura, que em suas vivências formativas instituem 

posicionamentos e protagonizam, de forma crítica, concepções e implementações 

curriculares. Eles instituem, portanto, atos de currículo. 

Os atos de currículo fazem parte da práxis formativa, trazem o sentindo 
de não encerrar a formação num fenômeno externo determinado pela 
mecânica curricular e suas palavras de ordem, por consequência, não 
vislumbram os formandos e outros atores/autores da formação como 
meros atendentes de demandas educacionais, tão pouco aplicadores de 
modelos e padrões pedagógicos. (MACEDO, 2010, p. 35) 

Movida por essa avalanche de questionamentos e de um forte desejo de 

compreender esse cenário é que, na pesquisa bibliográfica e nas pesquisas de 

formação sobre o curso de Pedagogia, fui problematizar tais narrativas, tendo em vista 
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a preocupação em construir uma pesquisa que pudesse revelar ou apontar caminhos 

para compreender essa problemática no curso de Pedagogia. 

As pesquisas veiculadas em eventos de aporte nacional na área de educação, 

dentro da linha de formação de professores, tais como o Encontro Nacional de Didática 

e Prática de Ensino (ENDIPE), Encontro Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste 

(EPENN) e a Associação Nacional de Pesquisas em Educação (ANPED) têm revelado 

uma preocupação em relação à formação inicial nos cursos de licenciatura, ao apontam 

as fragilidades em relação ao currículo, com uma problemática entre teoria e prática, na 

questão da profissionalização e da identidade docente.  

De acordo com André (2009), ao mesmo tempo em que cresce o número de 

pesquisas voltadas para o professor, diminui o número de investigações sobre a 

formação inicial, o que causa preocupação. Ainda carecemos de muitos conhecimentos 

sobre as metas, os conteúdos e as estratégias mais efetivas para formar professores, 

além de trazer à tona as vozes dos sujeitos em formação. Por isso, temos que 

continuar nossas pesquisas sobre formação. 

Essas pesquisas têm feito análise sobre os programas de formação de 

professores e do curso de Pedagogia, crítica aos documentos oficiais que orientam a 

formação desses profissionais, aspectos quanto à identidade e profissionalização, 

contudo, são incipientes as que envolvam a concepções dos estudantes em pedagogia 

sobre aspectos referentes às habilitações propostas no currículo, desde 2006, com a 

aprovação das Diretrizes Nacionais do Curso de Pedagogia.  

Tal problemática remete-nos a pensar a questão da habilitação do Pedagogo 

presente na Resolução CNE/CP n. 1 de 15/5/2006 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Pedagogia, na modalidade licenciatura. A 

Diretriz estabelece que o curso de Pedagogia se destina à formação de professores 

para o exercício da docência em educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, 

cursos de ensino médio na modalidade Normal, cursos de educação profissional na 

área de serviços e apoio escolar, cursos em outras áreas que requeiram 

conhecimentos pedagógicos. 
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Desta forma, o profissional licenciado em Pedagogia ampliou o seu espaço de 

atuação, estendendo-se para além dos muros da escola. Contudo, parece existir uma 

crise entre os estudantes concluintes do curso de Pedagogia, pois estes enfatizam 

terem vivenciado uma formação vinculada mais para a docência e a descaracterização 

do Pedagogo enquanto profissional que investiga e produz conhecimentos no campo 

da área educacional, em várias vertentes (educação hospitalar, empresarial... etc). É 

verdade que as DCN'S de Pedagogia (2006) não dicotomizam a formação entre 

licenciado e especialista, enfocam que o curso de licenciatura tem o objetivo tanto de 

preparar para a docência quanto para o trabalho do Pedagogo stricto sensu. Mas vale 

ressaltar que há um equívoco ao tratar a pedagogia como um curso e não, como área 

de conhecimento. 

Libâneo (2006) critica esta legislação nos seguintes termos: o esfacelamento 

dos estudos no âmbito da ciência pedagógica, com consequência a subsunção do 

Pedagogo especialista no professor, e a improcedente identificação dos estudos 

pedagógicos a uma licenciatura, talvez sejam dois dos mais expressivos equívocos 

teóricos e operacionais da legislação brasileira, no que se refere à formação do 

Pedagogo no Brasil. 

Desse modo, comungamos do referido pensamento e defendemos que o curso 

de Pedagogia deve ter por especificidade proceder à análise crítica e contextualizada 

da educação e do ensino como práxis educativa, formando o profissional Pedagogo 

com formação teórica, científica, ética e técnica para atuar no estudo da teoria 

pedagógica, na pesquisa educacional e no exercício de atividades pedagógicas 

específicas. 

Libâneo aponta para uma formação diferenciada do Pedagogo especialista e do 

Pedagogo escolar, dada a diversidade de práticas educativas na sociedade, níveis de 

atuação e a realidade em que atuarão. No entanto, acredita que a formação de 

profissionais da educação não diretamente docentes é uma necessidade e que “um 

sistema de formação não pode ignorar”. (LIBÂNEO, 1998, p. 68) 

 O posicionamento que nos move é o fato de que não devem centralizar o 

currículo em torno da docência e secundarizar os demais campos de atuação do 

Pedagogo que complementam a sua identidade. Defendemos que a docência deve se 
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apresentar como modalidade peculiar da atividade pedagógica e que a base de 

formação dos profissionais da educação deverá se pautar nos fundamentos dos estu-

dos pedagógicos. Essa mudança irá corroborar com a formação inicial e atuação social 

de Pedagogos de modo mais consistente, do ponto de vista político-pedagógico (suas 

escolhas e assertividade no desempenho profissional). 

Nesse aspecto, a minha defesa se expressa nos escritos da Professora Selma 

Garrido Pimenta, em palestra proferida ao Fórum Nacional de Pedagogia, no ano de 

2004, ao defender que a pedagogia é uma ciência da educação, e que uma das 

modalidades de inserção profissional do Pedagogo é a docência, entendendo, pois, 

que a pedagogia é a base da formação e da atuação profissional do professor (grifo 

nosso), e não o contrário, como configura posição da ANFOPE e das DCNP. 

Restringindo a formação do “Pedagogo à docência, quem organizará e articulará 

os diversos saberes que convergem na prática docente? Quem organizará reflexões 

sobre a seleção de conteúdos que poderão compor as estruturas curriculares?” 

(FRANCO, 2008, p. 123) 

 Esses questionamentos não diminuem a docência enquanto atividade 

desprovida da pesquisa, mas a realidade do cenário no campo do trabalho docente tem 

demonstrado a sobrecarga dessa atividade e a falta de uma condição salarial, o que 

obriga os professores a exercerem mais de uma atividade profissional, sendo 

expressivo o número de docentes que trabalham em mais de um turno e em escolas 

diferentes, o que corrobora com o processo de precarização do trabalho docente. 

Nesse processo de precarização e proletarização docente, quase inexistem espaços 

para a produção e difusão de pesquisas no âmbito das práticas educativas. 

 Especialmente os trabalhos de Pimenta (1998; 2002, 2004), Libâneo (2000; 

2006; 2010) e Franco (2008; 2011) têm sido emblemáticos em seus estudos ao se 

posicionarem a favor da base do curso de pedagogia e dos profissionais da educação 

em torno dos conhecimentos pedagógicos, e não da docência, uma vez que esta seria 

uma modalidade da atividade pedagógica. 

Nesse trabalho, apoiamo-nos na concepção de Libâneo (2001, p. 6) sobre a 

conceitualização da Pedagogia como uma ciência da educação que se traduz como 



20 

 

“um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e 

historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa”. A 

Pedagogia se ocupa do ato educativo; interessa-se pela prática educativa, fazendo 

parte da atividade humana e da vida social do indivíduo, e desse modo, estariam 

envolvidos nesse contexto da prática educativa: a educação com os índios, a educação 

no hospital, a educação de jovens e adultos e outras. 

Resumindo, o autor diz que a Pedagogia, mediante conhecimentos científicos, 

filosóficos e técnico-profissionais, investiga a realidade educacional em transformação 

para explicitar objetivos e processos de intervenção metodológica e organizativa, 

referentes à transmissão/assimilação de saberes e modos de ação. Assim, ela visa o 

entendimento, global e intencionalmente dirigido, dos problemas educativos e, para 

isso, recorre aos aportes teóricos providos pelas demais ciências da educação.  

Este trabalho tem por objeto o estudo sobre a formação de Pedagogos, 

procurando discutir, através das narrativas dos estudantes do 8º semestre e do projeto 

de curso da licenciatura em Pedagogia, como este curso é visto e sentido pelos 

estudantes e seus desdobramentos, nos processos de identificação e identidade 

profissional. A base empírica da investigação será o curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, a partir dos seguintes eixos investigativos: 

 Saberes profissionais que veiculam estes cursos; 

 Identidade profissional em construção dos concluintes de pedagogia; 

 Atos de currículo produzidos no curso frente ás diferentes atribuições 

profissionais propostas pela DCNP -2006. 

Assim, diante das indagações, atuando como docente de um curso de formação 

e preocupada com a formação do Pedagogo, elencamos a seguinte pergunta 

investigativa para nortear o processo da pesquisa: que fatores implicaram nos 

processos de identificação e identidade construídos pelos estudantes 

concluintes face às diferentes atribuições profissionais propostas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006)?  
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Com base na indagação, foram estabelecidos o objetivo geral e específicos 

desse estudo: 

 

Objetivo Geral: 

 Evidenciar compreensão sobre os fatores que implicaram nos processos de 

identificação e identidade profissional construídos pelos estudantes concluintes 

no Curso de Pedagogia em relação às diversas atribuições profissionais 

propostas pela DCNP (2006). 

 

Objetivos Específicos:  

 

  Identificar através das narrativas dos estudantes do 8º semestre do curso de 

Pedagogia, os fatores que influenciaram nos processos de identificação com o curso de 

Pedagogia; 

 

 Buscar compreender, a partir das narrativas dos cursistas, as relações entre a 

identificação com o curso e suas diferentes habilitações e construção de suas 

identidades profissionais; 

 

 Analisar a concepção dos estudantes sobre os conhecimentos veiculados no 

curso de Pedagogia, frente às diferentes atribuições profissionais. 

 

Importa ressaltar que, ao analisar a proposta no projeto do curso de Pedagogia, 

veiculado pela universidade, esta pesquisa não tem a intenção de verificar as bases 

teórico-epistemológicas deste documento, ou muito menos empreender uma discussão 

acerca da teoria curricular presente no projeto de curso. Isto não exclui a possibilidade 

de críticas e reflexões em torno do direcionamento da formação do Pedagogo nestes 

cursos. 

É fato que as DCNP não utilizam o termo “habilitações”, mas fazemos a opção 

nesta pesquisa por tal terminologia, uma vez que o documento refere-se ao Pedagogo 

como profissional “habilitado” e lhe possibilita uma diversidade de áreas de atuação.  
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A tese básica deste estudo é assim delineada: O curso de Pedagogia após 

DCNP (2006) apresenta um currículo fragmentado em várias habilitações profissionais 

– docência, educação infantil e ensino fundamental, docência em EJA, educação 

profissional, espações não escolares, gestão e coordenação - o que incide nos 

processos de identificação dos futuros Pedagogos em relação à referida área. 

Esta pesquisa foi realizada no período de 2013 a 2015, e contou com vinte e 

seis graduandos como colaboradores; todos, alunos do 8º semestre do curso de 

Pedagogia, da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

O assunto de que trata esta pesquisa é estudo exploratório, numa abordagem 

qualitativa, porque visa problematizar mais do que encontrar respostas para 

compreender o objeto a ser pesquisado. Os instrumentos utilizados para a realização 

da pesquisa foram: a) questionário; b) análise do projeto do curso de Pedagogia da 

instituição pesquisada, c) técnica do grupo focal. O Grupo focal foi realizado com os 

estudantes de Pedagogia (8º semestre) da UEFS, tendo como eixo discussões sobre a 

identidade do Pedagogo, os conhecimentos profissionais para as diferentes 

habilitações e o currículo do curso de Pedagogia. 

 O tratamento dos dados se baseou na técnica de análise de conteúdo a partir 

da análise temática ou categorial, que segundo Bardin (1977) consiste no 

desmembramento do texto colhido em unidades, com o objetivo de descobrir os 

diversos núcleos de sentido que integram a comunicação. As informações foram, 

então, reagrupadas, sendo categorizados pelos critérios da homogeneidade, 

pertinência e objetividade. Desse modo, é uma técnica de pesquisa qualitativa, 

derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações 

grupais.  

O estudo foi estruturado da seguinte maneira: 

A introdução, com o objetivo de apresentar o trabalho, sua problemática e 

relevância no meio acadêmico, possibilitando compreender o delineamento e 

metodologia da pesquisa. 

O capítulo 1, que discute sobre a profissionalização e a interface com a 

identidade e profissionalidade, tomando como referência o trabalho do Pedagogo, a 

relação com a escolha pelo curso e a formação inicial ofertada pela universidade. 
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O capítulo 2 reflete sobre o currículo e a formação do Pedagogo na 

contemporaneidade, tomando como referência os “atos de currículo” explicitados pelos 

graduandos, diante das diferentes habilitações propostas ao Pedagogo a partir da 

DCNP – 2006. 

No capítulo 3, realizamos uma análise através do percurso histórico da formação 

do Pedagogo, desde a criação do curso, até as recomendações propostas pela DCNP -

2006, enfocando o longo debate até a aprovação desse documento. 

No capítulo 4, descreveremos a escolha da metodologia da pesquisa, os 

participantes, os instrumentos de coleta e os procedimentos de análise e interpretação 

dos dados, esclarecendo os critérios da pesquisa. 

O capítulo 5 apresenta a análise dos dados em torno dos processos identitários 

construídos pelos estudantes dos cursos de pedagogia da UEFS, face às diferentes 

habilitações. Assim, a partir das categorias que emergiram da pesquisa, apresento os 

resultados obtidos. 

O capítulo 6 apresenta algumas tessituras em relação à formação do Pedagogo, 

tomando o conceito da Pedagogia como um campo de conhecimento que se dedica à 

prática educativa e, portanto, considera o profissional/Pedagogo como um pesquisador 

vinculado à produção de conhecimentos no âmbito da educação. 

A última parte pontua algumas considerações a respeito da formação do 

Pedagogo e considera que os achados podem e devem ser complementados na busca 

de um diálogo permanente, que possibilite uma maior clareza ao currículo de formação 

inicial para o Pedagogo. 

Esperamos que essa pesquisa possa contribuir, a partir dos seus resultados, 

com a formação de Pedagogos, no intuito de elucidar ou apontar caminhos para pensar 

no curso de pedagogia e, consequentemente, nos processos que devem conduzir à 

construção da identificação com a área e  identidade profissional.  
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2 PROFISSIONALIZAÇÃO: ENTRELAÇAMENTO ENTRE PROFISSIONALIDADE E 

IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

O percurso no qual se funda a profissionalização no âmbito da docência tem 

sido reivindicado de forma mais nítida desde à década de 90, do século XX, como um 

movimento de caráter internacional que ganha força nos países da América Latina. A 

partir de então, várias pesquisas de autores como Ramalho, Nuñes, Gauthier (2004), 

Ramalho (2008), Pimenta (1999), Guimarães (2004) e Tardif (2013) colocam em pauta 

a relevância desse aspecto como passaporte para o prestígio social de ser professor, o 

ensino como uma atividade profissional e a necessidade de romper com uma visão de 

docência como vocação ou ofício.   

O entendimento da docência como vocação e ofício, ainda presente nas 

representações sociais, decorre em virtude de um recorte histórico que, segundo Tardif 

(2013), perpassa por três momentos: 

 A docência pelo viés vocacional; 

 A docência como um ofício; 

 A atual momento que reivindica a docência como profissão. 

A primeira perspectiva, corrobora com uma implicação do ser professor através 

da doação, amor, dedicação, cuidado, zelo, disciplinarização, vinculação de valores e 

condutas morais de um determinado código religioso, nesse caso o catolicismo. Tal 

pensamento decorre justamente da própria condição de surgimento da escola e do 

ensino, pois, de acordo com Tardif (2013), o ensino escolar tal como o conhecemos 

hoje, surgiu na Europa, nos séculos XVI e XVIII, no contexto da Reforma Protestante e 

da Contra-Reforma Católica. Assim, o ensino estava ligado principalmente às 

comunidades protestante e católica.  O ensino na idade da vocação era, portanto, 

essencialmente um trabalho moral, consistindo em agir profundamente na alma das 

crianças, a discipliná-las, guiá-las, monitorá-las e controlá-las (TARDIF, 2013, p. 554). 

A instrução (ler, escrever, contar) estava subordinada à moralização e, de forma mais 

ampla, à religião. Essa vertente corrobora com uma figura de professor como exemplo 
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a ser seguido, dotado de bons costumes; além do que, a mulher que se dedicava ao 

ensino estava a serviço de uma missão importante: Deus. As condições de trabalho 

das professoras eram instáveis, precárias e muitas vezes elas trabalhavam de graça. 

Cabe ressaltar que os professores não possuíam uma formação mínima e em sua 

maioria eram leigos que, através da imitação e observação aprendiam a ensinar 

através de um modelo artesanal. Nesse contexto religioso, o ensino era considerado 

como uma vocação. 

O segundo momento, estabelece a escola como um bem público e um espaço 

laico a serviço de uma maior parcela da população. O Estado teve o importante papel 

na manutenção e organização do trabalho docente, que deixa gradualmente de ser 

vocacional, e torna-se contratual e salarial.  A formação desses professores, no Brasil, 

ocorria através das Escolas Normais que, a partir de 1920, expandiam-se no país com 

o intuito de ofertar uma formação mínima, através dos cursos de magistério. Nas 

Escolas Normais, o aprendizado da docência passa pela prática, pela imitação e pelo 

domínio das rotinas estabelecidas nas escolas, pelas professoras experientes, bem 

como pelo respeito às regras escolares. Esse ensino permitiu que os professores 

fossem integrados à função pública, com o estatuto de funcionário público, o que lhes 

garantia certa autonomia pedagógica e uma proteção contra os antigos controles 

externos, tais como o dos pais, dos sacerdotes ou dos notáveis. (TARDIF, 2013, p. 

555) 

O terceiro período busca romper com um ideário de atividade como vocação e 

ofício para trazer à tona a profissionalização como aspecto imprescindível à docência, 

que reivindica o ser professor como atividade que necessita empreender uma formação 

universitária e, portanto, um arcabouço de conhecimentos profissionais que garantam 

um exercício profissional, não mais baseado na imitação e na experiência como forma 

de se aprender uma profissão. Esse período reivindica uma relação de melhor prestígio 

profissional para uma profissão negada socialmente por muitos jovens, além da 

atividade docente como um ato complexo e dotado de conhecimentos especializados. 

Em recente pesquisa, Lengert (2011) descobriu que em torno de 83% dos 

professores acreditam que a profissão docente seja a melhor maneira de melhorar o 

mundo. Por isso, a escolha profissional pode ser uma possibilidade de se manter fiel 

aos ideais e vinculada aos ideários cristãos, convergindo para a ideia de vocação. 
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Embora a profissionalização esteja presente na pauta de formação de professor 

há quase 30 anos no Brasil, não seria incoerente e apressado afirmar que estamos a 

passos lentos e ainda num período de transição do ofício para à profissionalização, por 

conta de descontinuidade de políticas e de um constructo social que ainda vigora em 

relação à docência, como uma ação que qualquer um pode exercer ou sua constituição 

mediante a vocação. 

A esse respeito, Guimarães (2007) explicita que os professores se vinculam a 

um processo de profissionalização e convivem com um estatuto ambíguo, sob 

inúmeros aspectos: a docência apresenta-se como atividade com traços de profissão 

liberal, mas com vínculos de atividade própria de/para empregados; de alto prestígio 

declarado, mas com baixo prestígio efetivo; convive a aspiração de profissionalização, 

mas também com o apreço ao trabalho por vocação. Pela remuneração e pelo baixo 

prestígio de que efetivamente gozam, os professores pertencem a uma classe popular, 

mas pela natureza cultural da atividade, da influência e de certo poder que detêm, 

aproximam-se de uma elite social, entre outras ambiguidades. 

De acordo com Tardif (2013): 

Devemos até mesmo nos perguntar se, no Brasil e, de forma mais 
ampla, na América Latina, o ensino atingiu plenamente a idade do 
ofício. Por exemplo, será que o corpo docente brasileiro da escola 
básica obrigatória (da 1ª série à 9ª série) constitui um corpo de trabalho 
com condições de trabalho unificadas, uma identidade comum, 
igualdade de tratamento entre os níveis (primário e secundário), entre 
os sexos (homens e mulheres), entre as regiões (urbanas e rurais), 
entre o privado e o público, entre os diversos estados e 
municipalidades? (p. 558) 

 

Os questionamentos explicitados anteriormente têm respostas óbvias para a 

crise do trabalho docente, em especial aos professores da escola básica, que têm o 

seu trabalho proletarizado e usufruem de baixos salários. Nesse aspecto, não há uma 

unidade entre ser professor nas esferas da educação (infantil, fundamental e superior). 

No imaginário social, parece haver uma pirâmide (quanto menor o nível, maior a 

desvalorização social) que fragmenta e esfacela a constituição identitária do professor. 

Anastasiou e Pimenta (2002) explicitam que em geral, os docentes cuja 

formação de base é o bacharelado, ao serem inquiridos sobre a sua profissão, 
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identificam-se como: advogado, médico, engenheiro, delegado, farmacêutico, juiz, 

entre tantas outras. Ou seja, não se identificam como docentes, embora exerçam as 

duas profissões. Quando se identificam com a docência, imediatamente acrescentam o 

termo ensino superior para delimitar uma área de trabalho desvinculada da educação 

básica. Ainda segundo as autoras, “[...] o título do professor, sozinho, sugere uma 

identidade menor, pois socialmente parece se referir aos professores secundários e 

primários...” (p. 35) que não atingiram um certo status e níveis elevados no processo de 

escolarização (mestrado, doutorado, pós-doutorado). 

Nesse aspecto, vão desenhando-se diferentes identidades e processos de 

profissionalização para a docência, tomando por base o processo de status em relação 

à formação inicial e continuada, bem como o processo de profissionalização. 

A profissionalização do professor torna-se mais complexa diante da falta de um 

sistema de tradição na formação de docentes, do contingente dos professores sem 

formação, da ausência de uma cultura profissional entre o professorado, da distância 

entre as várias faixas de remuneração, principalmente entre os ensinos fundamental, 

médio e superior. (LUDKE et al, 1999) 

Miguel Arroyo (2000) contesta ao dizer que competência nem sempre muda a 

imagem social de uma classe profissional. Em momentos diversos da história, 

alegavam a falta de competência e de formação dos professores para remunerá-los tão 

mal. Porém, os professores que atualmente têm a devida formação e competência 

continuam não sendo reconhecidos socialmente. 

Assim, o autor entende a profissionalização a partir de uma reconstrução de 

imagens e autoimagens. Alerta que não é muito fácil mudar a imagem negativa da 

profissão de docente. Primeiramente, porque a imagem é multifacetada:  

[...] há hierarquias, níveis, graus, há imagens diferentes de ser, 
diferenças de salário, de titulação, de carreira, de prestígio. Segundo, 
essa imagem foi socialmente construída ao longo das décadas. 
Terceiro, há problemas de autoimagem e autoestima, pois o professor 
não conhece suas fronteiras e a real abrangência de sua ação. E, 
quarto, a infância e a adolescência, com quem e para quem o professor 
trabalha, são vistas como uma passagem, um percurso preparatório, 
com saberes sempre intermediários, sem uma finalidade definida. (p. 
64) 
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A profissionalização no campo da docência dos profissionais da educação 

básica, em especial, do ensino fundamental, instituiu-se como sendo obrigatória a partir 

da LDBN – 1996, que inaugura o exercício da docência mediante uma formação 

específica, vinculada a uma licenciatura em instituição de ensino superior.  

Quando se fala em profissionalização, numa primeira aproximação, pensa-se 

numa ação ou num ato de se profissionalizar, “dar caráter de profissão a uma 

ocupação e converter um amador em profissional” (MONTERO, 2001, p. 95). Um 

profissional, por sua vez, define-se como um sujeito que possui um conhecimento 

especializado, com elevada preparação e competência para prestar um serviço. 

A profissionalização é entendida, a partir de Guimarães (2006), como a 

constituição do estatuto profissional do professor. Estatuto como condição de um 

segmento profissional, no que se refere principalmente: ao estabelecimento de 

contornos para a formação; à constituição de condições de trabalho; à garantia de 

remuneração condizente; à jornada de trabalho e ao vínculo desses trabalhadores a 

instituições sindicais e associativas. 

Diante de tal perspectiva, há de se compreender que ainda estamos em busca 

de um processo de melhorias e garantias em torno das condições de trabalho, 

remuneração, jornada de trabalho e reconhecimento do ensino como uma atividade 

docente que possui saberes e conhecimentos profissionais para desempenhar o seu 

trabalho.  

Assim, alerta Lengert (2011), a profissionalização, a afirmação de identidade e o 

prestígio dos professores têm andado por caminhos difíceis. Nascida como escrava, 

enraizada na tradição do servir, desenvolvida no bojo das congregações religiosas, 

espalhada pelo liberalismo, a profissão docente procura, na atualidade, descobrir para 

quê foi criada, qual a sua importância para a sociedade e como pode provocar o 

reconhecimento que a sua função exige. 

Na visão de Ramalho, Nunez e Gauthier (2004), a profissionalização se 

desdobra em duas dimensões que constituem uma unidade dialética: uma interna, que 

denominamos profissionalidade, e outra externa, o que se denomina de 

profissionalismo. O duplo aspecto da profissionalização, interno (profissionalidade) e 
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externo (profissionalismo), é um processo dialético que favorece a construção de uma 

identidade social. Eles são irredutíveis, porém articulados um ao outro. Vejamos a 

figura abaixo: 

 

 

Figura 1: Profissionalização no âmbito da profissionalidade e profissionalismo 

 

 

Esses autores articulam duas categorias que resultam no processo de 

profissionalização (profissionalidade e profissionalismo), entretanto, consideramos a 

identidade como um elemento que precisa ser acrescentado, pois se constitui como 

uma categoria que incide e está implicada na maneira como se produz conhecimento 

em uma profissão e no desenvolvimento profissional da mesma. Nesse aspecto, a 

profissionalização diz respeito a um processo de desenvolvimento profissional que 

engloba a profissionalidade, o profissionalismo e a identidade profissional. 

Articulado a esse processo de profissionalização, a construção identitária, a 

profissionalidade e o profissionalismo entrelaçam-se mediante os conhecimentos 

profissionais que dizem respeito a uma profissão, ou seja, trazem em si aspectos de 

uma cultura profissional partilhada entre um grupo social.  

Partimos do pressuposto de que não existe uma hierarquização entre os 

fenômenos da profissionalização - profissionalidade, profissionalismo - e a identidade 
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docente. Ambas, convergem entre si, numa relação de implicação com uma 

determinada profissão. 

No campo da docência, a discussão a respeito da profissionalização, expressa-

se de maneira ampla e divergente. Nesse cenário, existem pesquisadores que 

discutem a possibilidade de constituição de uma categoria profissional e de um código 

de ética para os professores (VEIGA, 1998); outros que alertam quanto aos engodos 

presentes na aspiração de profissionalização do professor (LÜDKE, 1999); e uma 

concepção do teórico Contreras Domingo (2002, p. 58), para quem “o problema não é 

só qual a possibilidade da ocupação de docente transformar-se em uma profissão, e 

sim mais precisamente se o que as profissões representam socialmente é uma 

aspiração desejável para o ensino”. 

Essas diferentes concepções têm permeado o debate em torno da 

profissionalização no âmbito da docência, o que gera discordâncias e uma visão 

multifacetada quanto à defesa da profissionalização como aparato da profissão 

docente. A posição que defendemos, nesse trabalho, é a de que o trabalho do 

Pedagogo deve estar intrinsicamente ligado ao processo de trabalho da práxis 

educativa, com status de profissão e não como “ofício”, “vocação” ou “arte”, ligado a 

uma visão técnico-instrumental e destituído de um conhecimento profissional. 

Assim, comungamos com o pensamento de Guimarães (2007), que 

compreende o processo de profissionalização como construção histórica no mundo do 

trabalho, relacionada ao poder exercido por grupos ligados às ocupações, que se 

fazem valer como seguimentos, com saberes específicos que os diferenciam dos 

demais grupos. 

A profissionalização se refere ao processo de aquisição das capacidades e 

habilidades específicas da profissão. Vale ressaltar que não se resume à formação 

profissional, embora a inclua, mas envolve outras características de cunho também 

subjetivo, como aptidões, atitudes, valores, formas de trabalho que se vão constituindo 

no exercício da profissão para a institucionalização de um profissional. 

Um profissional é uma pessoa com uma elevada preparação, competência e 

especialização, que presta um serviço social importante, e que, mediante 

conhecimentos especializados fundamenta suas ações (MONTERO, 2001, p. 95) 
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Falar da profissão do Pedagogo implicaria traçar uma discussão a respeito de 

qual seria seu objeto de trabalho e, portanto, a sua atuação profissional no seu lócus 

de trabalho. Remeteria a discutir sobre saberes que estão implícitos na profissão do 

Pedagogo que, como veremos adiante, foi suprimido na figura do docente. Durante o 

percurso do trabalho, veremos que os saberes e conhecimentos profissionais 

vinculados ao Pedagogo como pesquisador são quase inexistentes, pois temos um 

esfacelamento do seu objeto de trabalho e a falta de clareza quanto ao seu campo de 

atuação, principalmente após a aprovação da DCNP- 2006.  

Quando falo do Pedagogo como profissional, não posso deixar de situar o 

conceito de profissão, pois tal conceito, está implicado com a profissionalização ou ato 

de profissionalizar. 

Este conceito de profissão se ampara em Dubar (1998), que afirma: “dizemos 

que uma profissão emerge quando um número definido de pessoas começa a praticar 

uma técnica definida, baseada numa formação especializada”. (p. 57) 

O processo de profissionalização é, portanto, um projeto sociológico voltado 

para a dignidade e para o status social da profissão, em que se incluem também as 

condições de trabalho, a remuneração e a consideração social de seus membros. 

(VEIGA, 2005, p. 31) 

Nesse veio, a profissionalidade constitui-se como uma das categorias da 

profissionalização, concebida inicialmente nos cursos de formação inicial das 

licenciaturas. Assim, a profissionalidade se caracteriza como “aspectos e traços 

construídos na relação do trabalho docente que acabam por caracterizar e identificar 

profissionalmente o professor”. (GUIMARÃES, 2004, p. 29) 

O conjunto de requisitos profissionais que tornam alguém um professor, uma 

professora, um Pedagogo ou uma pedagoga é denominado profissionalidade e, por tal 

compreensão, não se pode discutir profissionalização sem conexão com a 

profissionalidade e profissionalismo. 

  A profissionalidade seria ainda um estado em ação vinculado diretamente à 

prática profissional e que inevitavelmente se estabelece dentro de uma instituição na 

relação ensino-aprendizagem, decorrente da docência, das diversas áreas de atuação 
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do Pedagogo, através dos saberes provenientes da prática educativa e a partir das 

relações estabelecidas entre educadores/ educando.  

Se a profissionalidade está vinculada aos conhecimentos profissionais que 

garantem o exercício de uma profissão, há sentido em refletir também sobre o 

profissionalismo, ou seja, a maneira pela qual um profissional medeia (de forma 

competente) os seus conhecimentos no exercício de sua profissão. 

Libâneo (2001) explicita que o profissionalismo se refere ao desempenho 

competente e compromissado dos deveres e às responsabilidades que constituem a 

especificidade de ser professor, além do comportamento ético e político expresso nas 

atitudes relacionadas à prática profissional. 

Ressalto a importância de trazermos à tona uma ampla discussão sobre o 

profissionalismo no terreno do trabalho do Pedagogo, uma vez que nessa relação 

profissional/objeto de trabalho (a práxis educativa) se esconde o caráter intrínseco da 

ética e a utilização dos conhecimentos profissionais na garantia do exercício de cada 

profissão.  

Poucos são os estudos que têm se debruçado a discutir sobre o 

profissionalismo no âmbito da docência ou do Pedagogo, ocorrendo um vácuo nessa 

discussão, uma vez que não temos um Conselho Federal ou outro órgão que possam 

regulamentar o trabalho realizado pelo professor ou Pedagogo. Todavia, esse trabalho 

não fará aprofundamento de tal questão, apenas convida a uma reflexão que pode ser 

aprofundada com os estudos de Veiga (2008). 

Na esfera da profissionalidade e do profissionalismo ancoram-se os saberes 

docentes que se configuram como o aporte necessário à profissão docente e ao 

Pedagogo, uma vez que eles alimentam a construção do conhecimento profissional 

dos professores na atividade do ensino. 

 Autores como Tardif (1991), Pimenta (1999; 2002) e Nóvoa (1995) têm 

investigado os saberes subjacentes às práticas pedagógicas enquanto elemento 

imprescindível à formação docente. A compreensão desses saberes profissionais 

implica numa visão multifacetada que revela toda a complexidade da prática educativa. 

Apresentados por Tardif, Lessard e Lahaye (1991). Por saberes da formação 

profissional os autores entendem o conjunto de saberes provenientes das ciências da 



33 

 

educação e transmitidos institucionalmente na formação docente. Inclui os saberes 

pedagógicos, responsáveis tanto pelas orientações ideológicas da atividade educativa 

(doutrinas, sistemas), como pela transmissão de técnicas e formas de saber fazer. Os 

saberes das disciplinas são aqueles correspondentes aos vários campos do 

conhecimento, tradicionalmente transmitidos em forma de disciplinas nas 

universidades. Os saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos que os professores devem aprender e aplicar na forma de 

programas escolares. Os saberes da experiência são aqueles desenvolvidos pelos 

próprios professores em sua atuação prática profissional, pautados no trabalho 

cotidiano e no conhecimento cultural. Eles são inseridos na vivência individual e 

coletiva na forma de habitus, de saber fazer e de saber ser. 

Tais saberes resultam ainda de um conjunto de interações (formação inicial, 

formação continuada, formação pessoal e na relação com a prática), mas é necessário 

ressaltar que o saber da experiência tem sido considerado como um saber inferior e 

pouco valorizado na trajetória de aprendizado do professor. Importa dizer que esses 

saberes, tratados no âmbito da docência, constituem-se também como aqueles a 

serem incorporados pelo Pedagogo no seio do seu fazer profissional.  

Esses saberes decorrem da formação, mas não se resumem à acumulação de 

conhecimentos e técnicas, adquiridos através de cursos, minicursos, encontros e 

outros, ampliam-se através de um trabalho ativo e permanente, que norteia os espaços 

da sala de aula, conforme postula Nóvoa (1992, p. 56). Em outras palavras, os saberes 

dos professores são plurais e compostos “[...] uma vez que provêm da história de vida, 

da cultura escolar anterior, dos conhecimentos disciplinares e pedagógicos-didáticos, 

adquiridos através da formação de professores, livros didáticos [...] e da experiência 

pessoal”. (GUIMARÃES, 2004, p. 51) 

Nessa linha de pensamento, Pimenta (1999) destaca ainda a importância da 

mobilização dos saberes para a construção da identidade profissional do professor, 

identificando três tipos de saberes da docência:  

a) da experiência, que seria aquele aprendido pelo professor desde quando 

aluno com os professores que foram significativos etc, produzindo na prática um 

processo de reflexão e troca com os colegas; 
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 b) do conhecimento, que abrange a revisão da função da escola na 

transmissão dos conhecimentos e as suas especialidades num contexto 

contemporâneo; 

 c) dos saberes pedagógicos, aqueles que abrangem a questão do 

conhecimento juntamente com o saber da experiência e dos conteúdos específicos e 

que será construído a partir das necessidades pedagógicas reais. Segunda a autora, é 

importante superar a fragmentação entre os diferentes saberes, tendo a prática social 

como objetivo central, para que haja assim, uma ressignificação dos saberes na 

formação dos professores.  

Assim, cabe afirmar que os saberes estariam intrínsecos à profissionalidade 

docente e seriam mediatizados via profissionalismo em conexão com o processo de 

profissionalização, que ajuda na construção de uma identidade profissional. 

A profissionalização é um dos processos pelos quais se constrói a identidade do 

Pedagogo como grupo que exerce a docência e outras atividades ligadas a educação. 

É também uma identidade, uma forma de representar a profissão, as suas 

responsabilidades, a sua formação e a sua relação com outros profissionais.  

Por isso, esse trabalho procura ampliar o debate em torno da identidade 

docente como uma categoria que incide no processo de profissionalização e na 

condução do profissionalismo. 

Vale ressaltar que o curso de formação inicial inaugura o momento da 

profissionalização na docência e, de acordo com D’Avila (2007), é uma fase instituída e 

também instituinte de uma identidade profissional que se estrutura a partir de saberes 

teóricos e práticos da profissão, de modelos didáticos de ensino e de uma primeira 

visão sobre o meio profissional docente. 

Através da afirmação da autora, parece importante pensar no espaço de 

formação inicial como agente de veiculação da profissionalização, mediante os 

conhecimentos profissionais mobilizados pelo profissional em sua profissão no seu 

local de atuação. Tal declaração tem um sentido importante, uma vez que traz à baila 

uma discussão que tem sido travada no âmbito da Pedagogia universitária em torno 

das práticas docentes nas instituições de ensino superior. Em tempo, mostra 

fragilidades no cenário dos cursos de formação inicial, em relação ao currículo 
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vivenciado pelos licenciandos e a falta de diálogo com o terreno de atuação 

profissional.  

Diante desse contexto: Como preparar um profissional sem dialogar com seu 

campo de trabalho? Será que ainda estamos diante da premissa que basta apenas 

saber os conhecimentos teóricos para posterior aplicação? Como diminuir ou sanar as 

lacunas entre o currículo do curso de Pedagogia e as suas diferentes habilitações? De 

que maneira ajudar os estudantes a construírem uma identidade profissional que 

repouse numa estabilidade diante da mobilização de seus conhecimentos 

profissionais? Como ajudar os Pedagogos diante da complexidade de sua profissão? 

 D’Avila (2007, p. 17) afirma a esse propósito: “Parece-nos que o elo entre a 

construção da identidade profissional (que deveria ser um dos objetivos da formação 

profissional) e formação inicial parece perdido. [...] São frequentes os reclamos em 

torno das práticas de ensino superior e da falta de   vivências no terreno escolar.  

Cabe ressaltar, que essa identidade no terreno escolar se revela em crise e é 

fruto de uma alteração no significado social da escola ao longo do tempo. Digo em 

crise, pelo fato de presenciar as narrativas dos estudantes, negando a escola como 

possibilidade de trabalho após a conclusão da graduação, tendo em vista as mazelas 

presentes nesse espaço (violência, indisciplina, falta de condições de trabalho e salas 

lotadas). 

Como explica Fanfani (2007), a sociedade espera mais do que a escola pode 

produzir, ou seja, existe uma distância entre a imagem ideal da função docente e a 

realidade relacional e temporal da sua prática. No cotidiano da escola, o professor, 

para desenvolver sua atividade de ensinar, precisa lidar com problemas de disciplina e 

violência, com a falta de interesse dos alunos, com a necessidade de trabalhar com um 

número maior de alunos e de desenvolver sua tarefa educativa na e para a diversidade. 

Esses aspectos alteraram em muito a condição da profissão do Pedagogo, que 

comporta no imaginário social uma profissão que não consegue dar conta das mazelas 

da educação, criando a representação de um profissional menos capaz e por isso mal 

remunerado, além de se configurar em uma profissão a qual poucos sujeitos querem 

assumir após ingressar no ensino superior.  No meio social, ao questionar sobre a 

profissão mais desvalorizada, não é difícil que a sociedade acolha o professor como 

aquele que é importante, mas não tem a valorização que merece. 
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Na área da Pedagogia, enquanto pedagoga e professora do curso de 

Pedagogia, percebo que os alunos explicitam, em sua maioria, que a escolha pelo 

curso de pedagogia, ocorreu por causa da baixa concorrência, a facilidade de imersão 

em estágio remunerado de maneira rápida, ou foi como segunda opção de ingresso na 

universidade, explicitando a falta de identificação inicial pela profissão.  

Em pesquisa do tipo estado da arte, André (2010) mostra que a temática sobre 

identidade e profissionalização docente durante a década de 1990, apareceu como um 

tema recorrente no conjunto das teses e dissertações sobre formação de professores 

defendidas no Brasil. Ainda em pesquisas realizadas por André, no ano de 2010, é 

possível observar que a identidade e profissionalização ocupam um lugar de destaque 

no âmbito das investigações. 

Não é difícil compreender a razão de tal preocupação, quando temos um cenário 

em que pesem as críticas voltadas à formação de professores, em relação a um 

currículo fragmentado, ao velho embate entre teoria e prática, ao distanciamento entre 

os conhecimentos profissionais veiculados na formação inicial e o lócus de trabalho do 

Pedagogo, o baixo prestígio social ligado à docência e a atuação na áreas dos saberes 

pedagógicos. Outro aspecto a ser considerado, incide sobre a não identificação de 

muitos graduandos que, mesmo optando pela licenciatura, não se veem num futuro 

breve como professor. Tais questões se traduzem no âmbito da profissionalização, 

profissionalidade e identidade de uma profissão – neste caso, a do Pedagogo. 

Ao realizar uma pesquisa no banco de dados de dissertação e teses da CAPES 

(verificamos a disponibilidade de teses e dissertações apenas do ano de 2011 e 2012), 

com o tema “identidade do Pedagogo”, foram localizadas apenas 15 pesquisas 

vinculadas à temática, mas após refinamento, descartamos 11 que apenas 

tangenciavam a temática. 

 Os títulos que de fato se vinculavam ao tema identidade do Pedagogo são:  

 A dissertação intitulada A construção cultural da identidade do/a Pedagogo/a 

pelo currículo, de autoria de Oliveira (2011), que analisou o processo de 

construção cultural da identidade do/a Pedagogo/a formado/a pela 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA, por meio do currículo. 
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 A dissertação intitulada Formação docente nos documentos da ANFOPE, nas 

DCN na Pedagogia, de autoria de Fontanella (2011), que investigou a 

identidade do Pedagogo a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Pedagogia, tomando como referência a análise documental dos 

documentos finais, dos encontros nacionais da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação. 

 A tese de doutorado de Bizarro (2012), com o título Formação do Pedagogo: 

um olhar sobre a trajetória profissional dos/as egressos/as do curso de 

licenciatura em Pedagogia da UPE- campus Garanhuns de 1996 a 2010, na 

qual o autor investigou as contribuições do Projeto Pedagógico de Curso na 

formação do Pedagogo da Universidade de Pernambuco - Campus 

Garanhuns, no período de 1996 a 2010, a partir dos estágios 

supervisionados, e como estes influenciaram no desempenho profissional nas 

diversas áreas de atuação dos/as egressos/as dessa instituição. 

 A pesquisa de mestrado de Mufarrei (2011), com o título  As repercussões 

das Diretrizes Curriculares Nacionais nos cursos de Pedagogia da UEPA e 

UNAMA, que problematizou as repercussões que as DCN/2006 provocaram 

na prática dos docentes dos Cursos de Pedagogia da UNAMA e da UEPA. 

 A dissertação apresentada por Martins (2012) intitulada A constituição da 

identidade docente do graduando de pedagogia: de professor a gestor, que 

analisou o processo de identificação dos graduandos do curso de Pedagogia 

com a docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Estas pesquisas, embora possam contribuir para o debate político em torno da 

identidade do Pedagogo a partir da DCNP (2006), ainda são insuficientes para que 

possamos avançar num debate em torno das diversas habilitações que engendram o 

campo de atuação desse profissional e o conflito identitário instituído a partir da 

aprovação da DCNP-2006, que foi palco de discussão por mais de duas décadas, sem 

que houvesse consenso.    

Assim, emerge a necessidade de pesquisas que possam ampliar esse debate e 

eleger como sujeitos investigados, os próprios estudantes de Pedagogia, com o intuito 

de entender os processos identitários que estão sendo construídos (identificação e 



38 

 

identidade profissional) por esta área do conhecimento de Pedagogia, após a 

aprovação da DCNP (2006). Será que formamos no curso de pedagogia o professor-

pesquisador-gestor? Que ou quais identidades estamos construindo? Existe clareza 

por parte dos estudantes quanto as áreas de atuação desse profissional? 

Faria e Souza (2011), em um estudo bibliográfico a partir de teses e 

dissertações, buscou investigar qual o conceito de identidade que tem sido apropriado 

nas pesquisas sobre formação de professores e sua contribuição para a compreensão 

do processo de constituição da identidade docente. Nessa pesquisa encontrou estudos 

no campo da Sociologia e da Psicologia que possuem conceitos específicos, a partir de 

estudos de Ciampa (1987), Dubar (2005) e Hall (2006).  

De acordo com os autores Faria e Souza (2011) temos o seguinte desenho 

teórico a partir do conceito de identidade veiculados nas teses e dissertações. Ciampa 

(1987) ocupa-se da identidade enquanto conjunto das personagens que atuam em um 

processo de tensão permanente com os papéis sociais pré-estabelecidos e se 

transformam, ainda que algumas vezes, a aparência seja de não mudança. Dubar 

(1997) focaliza a identidade no trabalho, enfatizando o eixo relacional pelo estudo do 

papel das instituições em sua constituição, localizando as forças que atuam em sua 

produção também de uma perspectiva dialética em que a identidade equivale a um 

processo de tensão permanente entre o individual e o social. Já Hall (2006), situa a 

identidade na pós-modernidade a partir da cultura. 

Com a intenção de aprofundar e conhecer como essa identidade se processa ao 

longo da vida de um sujeito e, partindo do pressuposto de que a compreensão do 

processo de constituição identitária do Pedagogo traria contribuições para sua 

formação, referenciamo-nos no sociólogo francês Claude Dubar (1997), que tem se 

debruçado no estudo de configurações identitárias para compreender como se 

constituem, se reproduzem e se transformam os processos identitários profissionais.  

Diante da necessidade de discutir tal problemática, nos questionamos: Como 

vemos a profissão do Pedagogo e seus objetivos de construção identitária profissional 

no momento atual? Que elementos caracterizam a identidade do Pedagogo diante das 

habilitações propostas pela DCN (2006)? Nessa perspectiva, articularemos três 

categorias teóricas: a identidade; profissionalização e profissionalidade. 
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Conforme ressalta Nóvoa (1992), a identidade não é um dado adquirido, não é 

uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um 

espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais 

adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a 

maneira como cada um se sente e se diz professor. 

Engajada com esse tema e atuando como docente nos cursos de formação de 

professores, em especial na Pedagogia, portanto, implicada no processo da construção 

dos saberes e da identidade do Pedagogo é que nos aventuramos a estudar sobre a 

crise identitária, vivenciada pelos estudantes do curso de Pedagogia ao final da 

conclusão do curso.  

As narrativas desses estudantes convidam-nos a refletir sobre qual o processo 

identitário (o que inclui a identificação com o curso) construído nos cursos de formação 

de Pedagogia, uma vez que esses sujeitos evocam em suas falas uma resistência a 

atuar na escola e dificuldade em mobilizar conhecimentos profissionais nos diferentes 

espaços de atuação proposto pela Diretrizes Nacionais do Cursos de Pedagogia – 

2006.  

Guimarães (2007) enfatiza que os saberes profissionais trabalhados nos cursos 

de formação inicial estão impregnados de um determinado entendimento de identidade 

profissional. Portanto, os cursos de licenciatura que formam os Pedagogos, têm o 

importante papel de revestir e mobilizar a identidade profissional. 

Conforme preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia 

(2006), existe uma gama de possibilidades de atuação do Pedagogo e com natureza 

de trabalho distintas, que lhe possibilita atuar tanto na docência em espaços escolares 

e não escolares, quanto no trabalho de gestão e coordenação de ensino.  

Assim sendo, cabe ressaltar que podemos falar em identidades do Pedagogo, 

pois não é possível traçar uma única identidade deste profissional da educação. Essas 

identidades, estão impregnadas dos conflitos resultantes das negociações em torno 

das DCNP e do objeto de estudo da pedagogia, sobretudo no que se refere às 

concepções elencadas pela ANFOPE e partidários do movimento nacional dos 
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educadores, o que de certa maneira desdobra na configuração curricular desses 

cursos. 

Nesse ínterim, a escolha por essa profissão emerge de fatores outros que a 

própria identificação com o curso de pedagogia e o vínculo identitário com essa 

profissão. Cabe ressaltar que essa identidade, mesmo estando ausente inicialmente no 

ingresso da formação inicial por conta de um constructo social negativo em relação ao 

trabalho do Pedagogo, pode ser despertada ao longo do percurso de formação e no 

terreno profissional, pois esta identidade é compreendida como [...] resultado a um só 

tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, que, 

conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições. (DUBAR, 2005, p. 

136) 

D’ Avila1 (2014, p. 5) argumenta a favor de uma articulação fundamental entre 

identificação e processo de construção de identidade profissional: 

O processo de identificação antecede a constituição de uma identidade – 
uma espécie de personalidade, de singularidade própria que constitui e 
caracteriza cada ser humano. A identificação é um processo psicossocial 
através do qual o sujeito assimila um aspecto, propriedade ou atributo do 
outro e se transforma. A identidade vai assim se constituindo. 

 

Não há como esperar que em quatro anos, num curso de formação inicial, o 

discente se forme com uma identidade profissional constituída. Esse processo é um 

contínuo e se forja, principalmente, no terreno profissional: "O processo de 

identificação sustenta os mecanismos de inserção do sujeito em determinado grupo. É 

um processo que se constrói a partir de laços emocionais do sujeito em relação ao 

objeto (sejam pessoas, coisas ou situações)". (D'AVILA, 2014, p. 6) 

No caso do profissional em Pedagogia a situação ainda é mais complexa, pois 

temos identidades distintas em vista das diferentes habilitações proposta pela DCNP, 

numa carga horária de apenas 3.200 horas, além da falta de pertença desse estudante 

no que concerne a produção de pesquisas acadêmicas na área de educação. Essa 

identidade, que é instituída principalmente no terreno profissional, no caso do 

Pedagogo, acaba sendo restritiva à docência, coordenação e gestão de ensino, uma 

                                            
1 Trabalho apresentado no Simpósio: Didática e subjetividade na construção da identidade do professor no XVII 

ENDIPE, realizado na Universidade do Estado do Ceará, de 11 a 14 de novembro de 2014.  
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vez que, no âmbito do trabalho do Pedagogo, tem sido invisibilizada a função desse 

profissional como responsável pelas pesquisas educacionais. 

A identidade profissional é, antes, social: 

 

Identidade social designa o sentimento de pertença a determinados 
grupos (segmentos, categorias) sociais. O conceito da identidade social 
parte da constatação de que o indivíduo enquadra, mais ou menos 
automaticamente, as outras pessoas e a si próprio nas mais variadas 
categorias de classificação – objetivas e manifestas (ser baiano, 
brasileira, ser homem brasileiro, ser mulher, ser profissional). O 
indivíduo sente-se como parte dessas categorias. Portanto, o 
sentimento de pertença é fundante nessa conceituação. (D'AVILA, 
2014, p. 7) 

 

Desse modo, compreende-se que a identidade de uma profissão não se 

restringe apenas ao tempo de imersão do sujeito nos espaços de socialização de uma 

profissão, mas tem raízes nos processos sociais nos quais esse sujeito está imerso, 

bem como no seu caráter intersubjetivo. 

Gatti et al (2007) explicita que a identidade socialmente construída sofre a ação 

do tempo e da história, possibilitando a evolução das categorias pertinentes à 

identificação social e pode sofrer alterações pelas negociações identitárias, quais 

sejam, identidade para o outro conferida e identidade para si construída; identidade 

social familiar e identidade social visada. 

Entender a identidade no campo do profissional de Pedagogia, é buscar sua 

construção ao longo do contexto histórico de mudanças que a validava antes como 

uma atividade com certo grau de prestígio e hoje é identificada a partir de um 

desprestígio social. Talvez não seja difícil compreender as razões que têm dificultado o 

constructo identitário desse profissional, pois basta pensar na remuneração, no lugar 

que a docência tem ocupado no imaginário social, na falta de clareza quanto ao terreno 

de exercício profissional, para se compreender a identidade para si e a identidade 

social. 

É nesse sentido que nos apoiamos em Dubar (2005), quando este explicita que 

as identidades estão em movimento e a dinâmica de desestruturação/estruturação leva 

muitas vezes a uma forma de “crise de identidade”. Para o autor, as formas identitárias 

resultam da articulação entre a transação objetiva e subjetiva, caracterizam estados de 
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continuidade ou ruptura entre a identidade herdada e visada no âmbito subjetivo e 

estados de reconhecimento e não-reconhecimento social no âmbito objetivo, entre a 

identidade atribuída pelo outro e identidade incorporada para si.  

Os processos identitários típicos apresentam as seguintes características: 1) são 

enraizados na esfera socioprofissional, mas não se reduzem a identidades no trabalho; 

2) definem trajetórias diferentes, mas não reduzidas a habitus de classe; 3) envolvem 

categorias oficiais, posições nos espaços escolares e socioprofissionais, mas não se 

resumem a categorias sociais; 4) são intensamente vividas pelos indivíduos tanto em 

termos de definição de si com de rotulagens feitas por outros. (DUBAR, 2005) 

A partir dessas explicitações, podemos destacar que os processos identitários 

têm influências de elementos distintos, que são originários a partir de diferentes 

nuances advindas da relação com o trabalho, do processo biográfico, do constructo 

social e da socialização profissional. 

Dubar (2005) trabalha com a ideia de identidade como “forma identitária”. Os 

estudos deste autor, realizados por décadas, elucidam os processos de socialização 

pelos quais as identidades profissionais se constroem e se reconstroem ao longo da 

vida, o que nos permite analisar as modalidades de identificação profissional dos 

Pedagogos, como essas formas identitárias se constituem, como se articulam frente às 

crises que atravessamos atualmente em nosso país. 

Cabe ressaltar que este trabalho abarca a transação objetiva e subjetiva dos 

processos identitários, tomando como base a formação inicial, a trajetória de escolha 

da profissão e o diálogo nas relações com o meio social.  

  A identidade profissional é um processo ao mesmo tempo social e pessoal 

(DUBAR, 2005). É pessoal porque singular, intransferível, própria a cada indivíduo com 

sua trajetória original, construindo-se no diálogo do sujeito consigo mesmo e com seu 

entorno. É também social, pois construída coletivamente e nas relações do sujeito com 

outrem. (D’AVILA, 2005) 

Nesse veio, pensar a identidade da profissão do Pedagogo se faz 

imprescindível, pois esse terreno de não aceitação inicial pela profissão, a falta de 

clareza quanto a sua atuação profissional e a representação de uma profissão 

negativa, compartilhada pelos sujeitos que compõem essa categoria profissional, nos 
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leva a uma crise duradoura que tem se assentado e repercutido na profissionalização 

e profissionalismo desses profissionais. 

Não cabe aqui a ingenuidade de pensar que essa crise se arrasta apenas por 

uma condição veiculada pelas ideias e  crenças dos sujeitos, pois sabemos que tal 

ideologia tem raiz em condicionantes externos (baixo salário, condições de trabalho, 

planos de carreira do magistério, excesso de demanda de trabalho e turmas lotadas), a 

falta de clareza quanto ao objeto de estudo da Pedagogia, a imprecisão ao longo dos 

anos em relação a atuação do Pedagogo, além de um discurso veiculado pela mídia e 

pelo Estado que sempre culpabilizam os professores como responsáveis pelos 

problemas da educação e, como consequência, um profissional despreparado que não 

tem profissionalismo. 

Nóvoa (1992), através de seus estudos, explicita a atual situação de 

complexidade na qual se encontram os cursos de formação de professores, diante do 

que chama de paradigma pessoal. 

 

Mais do que uma profissão desprestigiada “aos olhos dos outros”, a 
profissão docente tornou-se difícil de viver do interior; a ausência de um 
projeto coletivo, mobilizador do conjunto de classe docente, dificultou a 
afirmação social dos professores. (p. 4) 

 

 

Esse paradigma pessoal se assenta também na condição da formação do 

Pedagogo que, por conta de um processo histórico e difuso quanto ao seu objeto de 

trabalho, vive a ausência de um projeto coletivo e afirmação de sua identidade e 

profissionalização nos cursos de formação inicial. 

A formação inicial, portanto, é alavanca desse processo identitário e em tempo, 

deveria garantir e mobilizar os conhecimentos para a atuação nos diferentes campos 

de atuação do Pedagogo. 

 Sá (2010), ao realizar um estudo com os estudantes de Pedagogia da UFBA, 

identifica que o currículo, de acordo com os estudantes, não possibilita os estudos 

necessários para o desenvolvimento das competências a serem construídas para 

atuação em todos os campos anunciados na proposta curricular, referentes ao âmbito 

da docência, da pesquisa e da gestão.  
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Vivenciamos no cenário de formação de professores uma problemática em torno 

do currículo dos cursos das licenciaturas e da Pedagogia, pois eles denunciam uma 

formação voltada a aplicabilidade de conhecimentos teóricos (disciplinas teóricas a 

serviço do caráter prático) e uma visão estritamente instrumental.  

Ainda nessa perspectiva, Guimarães (2007) constata que os problemas da 

formação do professor, uma das pedras de toque para a melhoria da profissionalidade, 

da profissionalização e identidade, permanecem praticamente inalterados, pelo menos 

nas últimas décadas, o que torna ainda mais premente esta discussão e a busca 

efetiva de práticas coerentes. 

Esta afirmação encontra subsídios na concepção dos graduandos, que 

cotidianamente se queixam dos modelos demasiadamente teóricos que fragmentam os 

conhecimentos, impedindo o diálogo com as diferentes áreas de conhecimento 

(sociologia, psicologia, filosofia) e as áreas específica dos conhecimentos didático-

pedagógico (didática, metodologias e estágio) na construção de saberes.  

De acordo com Ponte e D'Avila (2014), existe um difícil diálogo entre as 

disciplinas das ciências da educação (Sociologia da Educação, Antropologia, 

Psicologia da Educação) e as disciplinas didático-pedagógicas (Didática, metodologias 

e Estágio) no curso de pedagogia, uma vez que não propiciam uma visão integradora 

do curso.  

Tudo isso leva a uma dispersão quanto à identidade desse profissional, em 

relação aos seus campos de atuação. É fato que a identidade de uma profissão não é 

construída unicamente no curso de formação inicial, uma vez que recebe influência da 

organização curricular e se consolida no exercício profissional. Contudo, os 

conhecimentos construídos durante a formação são significativos na identificação da 

identidade do Pedagogo. 

A esse respeito, faremos uma discussão no capítulo posterior, tecendo algumas 

reflexões em torno do currículo e da formação do Pedagogo. 
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3 ATOS DE CURRÍCULO NO CENÁRIO DA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS  

 

O presente capítulo tem como intenção refletir sobre a formação, 

problematizando nesse âmbito os atos de currículo que têm sido evidenciados no 

contexto da formação (profissionalização) dentro do Curso de Pedagogia da UEFS, 

tomando por base as recomendações da DCNP (2006) em torno das diferentes 

habilitações do Pedagogo. 

 

3.1 ATOS DE CURRÍCULOS NO CENÁRIO DA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS 

 

Para situar a questão do currículo na formação do Pedagogo e professores em 

geral (outras licenciaturas), analisaremos o conceito de atos de currículo, difundido pelo 

pesquisador na área de currículo, Roberto Sidnei Macedo (2010; 2011; 2013) da 

Universidade Federal da Bahia. 

Estudos recentes demonstram na atualidade, a que distância estão os 

professores entre o conteúdo de sua formação e sua prática pedagógica profissional 

(TARDIF, 2002; D'AVILA, 2007; GATTI, 2009).  Esses estudos nos permitem 

problematizar o papel formativo das universidades nos cursos de formação de 

professores, bem como tecer crítica ao currículo e à metodologia dos professores do 

ensino superior que não aproximam as teorias ao campo de trabalho e a atuação do 

Pedagogo e do professor em formação. 

Não distante, devemos trazer à baila a formação de Pedagogos e professores 

diante de um currículo tradicional e distanciado da profissionalização desses sujeitos. 

No contexto do currículo tradicional, as relações institucionais colocam professores e 

os sujeitos aprendentes em segundo plano, ou seja, esses são apenas peças guiadas 

por um planejamento (o currículo), coordenado e controlado por ações estáticas e sem 

potencial reflexivo. 
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Ao propor a noção de atos de currículo nesse trabalho, nos inspiramos nos 

estudos de Macedo (2011; 2013), ao afirmar que se trata de uma ação concreta, 

praticada por um sujeito situado. A noção de ato responsável está diretamente 

associada ao conteúdo desse ato, vinculado a um pensamento participativo, como 

explica Macedo (2011):  

Ato, em Bakhtin, não se resume, portanto, nem a akt (ato puro simples), 
nem a tat (ação), do alemão filosófico. Bakhtin conjuga akt ao termo 
russo deiatel’nost para significar ato/atividade. Assim, a experiência no 
mundo humano é sempre mediada pelo agir situado e avaliativo do 
sujeito, ao qual ele confere sentido a partir do mundo como 
materialidade concreta. O ato, portanto, postula, cria. (MACEDO, 2011, 
p. 46) 

 

Nesse aspecto, os atos de currículos são constantemente evidenciados na cena 

curricular, via processo de formação em conjunto com as vivências dos sujeitos 

implicados, mediante análises, interpretação, reelaboração pessoal mediada “pelo agir 

situado e avaliativo do sujeito”. (MACEDO, 2011, p. 46) 

O currículo de Pedagogia da UEFS tem sido um território contestado pelos 

graduandos, uma vez que enfatizam a fragilidade de um currículo prescrito que precisa 

ser repensado como uma construção incessante de intencionalidade. A suposição é de 

que existam lacunas quanto aos conhecimentos profissionais veiculados nos cursos de 

formação desse profissional como uma das variáveis para se entender a problemática 

em torno da mobilização desses conhecimentos nas áreas de atuação e construção de 

um processo de identificação com o curso de pedagogia.  

Essa noção de atos de currículo nos fala de um currículo como processo, e não 

como produto, dá-nos a dimensão de que as dinâmicas formativas instituem-se no 

fazer cotidiano, a partir de nossas relações configurando como “práxis epistemológico-

formativa” (MACEDO, 2010, p. 98), que se realiza por meio da experiência e sua 

temporalidade. 

O currículo deve assim perpassar pelo viés da formação, mas não por uma 

lógica disciplinar e fragmentada de acúmulo de disciplinas, como maneira de gestar 

uma profissionalidade satisfatória ao profissional de Pedagogia. Esse currículo 

enquanto dispositivo em construção, não deve trazer consigo a homogeneização de um 

saber e o entendimento do currículo estático, socializado a partir de uma ótica 
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disciplinar, onde os problemas curriculares se resumem à lógica de um currículo 

pulverizado de disciplinas.  

Enquanto atividades que se organizam e são operacionalizadas via seleção, 

organização, formulação, implementação, institucionalização e avaliação de saberes, 

atividades, valores, competências mediados pelo processo ensinar/aprender ou sua 

projeção (MACEDO, 2007, p. 38), os atos de currículo visam sempre uma dada 

formação. 

Temos presenciado nos cursos de licenciatura, uma lógica de disciplinarização, 

em especial no curso de Pedagogia, com o objetivo de enxertar no currículo diferentes 

disciplinas específicas para tratar de demandas que se colocam ao trabalho do 

Pedagogo. Defendemos um modelo de formação do Pedagogo a partir dos 

conhecimentos pedagógicos como uma possibilidade de atuação do seu fazer 

profissional e, entendemos que o problema da formação não se resolve com o viés 

quantitativo de inserção de disciplinas no currículo.  

De acordo com Libâneo (2006), no campo de formação em Pedagogia, há dois 

problemas conexos que podem estar comprometendo a qualidade da formação:  

a) sobrecarga disciplinar no currículo para cobrir todas as tarefas previstas para 

o professor;  

b) ausência de conteúdos específicos das disciplinas do currículo do ensino 

fundamental. É difícil crer que um curso com 3.200 horas possa formar professores 

para três funções que têm, cada uma, sua especificidade: a docência, a gestão, a 

pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons professores e bons especialistas, com 

tantas responsabilidades profissionais a esperar tanto do professor como do 

especialista.  

Afinal, conforme retrata Macedo (2013), a distribuição do saber curricular é uma 

das maquinarias pedagógicas das mais perversas com aqueles que não se situam nos 

segmentos hegemônicos da sociedade. (p. 14) 

Esse saber curricular que tem sido instituído, conforme orientações da DCNP no 

curso de Pedagogia da UEFS, e não tem dado conta de formar o Pedagogo para 
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atuação profissional no âmbito da pesquisa, uma vez que o documento expressa uma 

concepção equivocada do trabalho do Pedagogo, circunscrevendo a atuação desse 

profissional à docência. 

Os estudantes concluintes da UEFS, ao explicitarem as lacunas no seu processo 

de profissionalização, não se reconhecem no currículo prescrito e restrito à ação 

docente, autorizam-se a criticar em busca de currículos outros que possam dar sentido 

à sua formação enquanto Pedagogo. A ação de criticar e refletir sobre esse currículo 

desemboca num processo intencionado de interações entre o instituído e o que poderia 

ser.  

Conforme veremos mais adiante, o currículo de Pedagogia, da maneira como 

está arquitetado, não garante aos estudantes ao final do curso (8º semestre) 

conhecimentos profissionais no âmbito da docência, gestão e pesquisa. Os estudantes 

são contundentes ao afirmarem que a carga horária de 3.200h é insuficiente para um 

curso com tantas habilitações. 

Nesse sentido, esse estudo será inaugural, uma vez que levantará aspectos 

importantes identificados pelos próprios sujeitos em relação aos saberes profissionais 

instituídos no contexto curricular do curso de pedagogia, que estão implicados com a 

Pedagogia. 

 

3.2 CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS E PROFESSORES 

 

O uso do conceito de formação associado à formação dos professores, tem sido 

um tema recorrente no cenário das pesquisas acadêmicas. Assim, reconhecendo a 

formação como termo de destaque no campo educacional devemos considerar sua 

complexidade e as diferentes perspectivas teóricas que o fundamentam. Entender o 

conceito de formação requer análise sobre importantes elementos conceituais, centrais 

para a compreensão do processo de formação no qual os professores e Pedagogos 

estão envolvidos. 

Mas o que se pode entender por formação? Em qual dimensão falamos quando 

evocamos o discurso da formação? Como alguém se forma? 
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Josso (2004), ao sistematizar as definições que são veiculadas atualmente sobre 

o conceito de formação, e os diversos autores que refletiram a este respeito concordam 

com a ideia de que o aprendiz desempenha um papel decisivo em sua formação. A 

autora explicita que emergem três perspectivas ou ênfases gerais:  

1. Os que dão muita ênfase à ação educativa, à aprendizagem de competências 

e conhecimentos, e pouca ao processo formativo do sujeito;  

2. Os que vão além da questão do processo da aprendizagem e tratam o 

conceito de formação “como processo de mudança”;  

3. Os que vão ainda mais além e tratam o conceito de formação como um 

projeto de produção da vida e de sentido. (JOSSO, 2004, p. 47) 

 De maneira muito “rasa” e quase “homogênea”, nos discursos oficiais a 

formação tem sido compreendida apenas pelo viés da profissionalização e 

aprendizagem de competências, com estreita relação via currículo, ofertado no âmbito 

da universidade. Tal discurso, coloca em evidência a primeira vertente com ênfase nas 

propostas curriculares dos cursos, alegando que, mediante a veiculação desses 

conhecimentos profissionais, temos uma boa ou má formação no campo das 

licenciaturas.  

Esta compreensão um tanto que restrita sobre a formação, é possível de ser 

explicada em função das raízes históricas no contexto educacional que foi fortemente 

marcado pelo taylorismo, na condução de uma formação pensada de maneira 

mecânica/produtivista, centrada no viés da produção fabril. Como bem nos disse 

Macedo (2011) não tem lógica pensar a formação de professores pela lógica do 

produto fabril, sobre qual se exerce um controle de entrada e saída desejada, pautada 

na qualidade em série.  

De acordo com Nóvoa (2009), a educação vive um tempo de grandes incertezas 

e de muitas perplexidades. Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre 

conseguimos definir-lhe o rumo. Há um excesso de discursos, redundantes e 

repetitivos 

 

[...] Há momentos em que parece que todos dizemos o mesmo, como 
se as palavras ganhassem vida própria e se desligassem da realidade 
das coisas. O campo da formação de professores está particularmente 
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exposto a este efeito discursivo, que é também um efeito de moda. E a 
moda é, como todos sabemos, a pior maneira de enfrentar os debates 
educativos. É difícil não sermos contaminados por este discurso gasoso 
que ocupa todo o espaço e que dificulta a emergência de modos 
alternativos de pensar e de agir. (NÓVOA e DEJONG-LAMBERT, 2003, 
p. 64) 

 

O que se pode inferir dessa reflexão elucidada pelo autor é o efeito concreto no 

campo de formação de professores, no qual se veiculam pesquisas e estudos que 

cotidianamente têm sido publicados no Brasil, em relação à problemática da formação 

de professores. Tais pesquisas são extremante importantes para se buscar alternativas 

no enfrentamento dos problemas apontados, mas não podemos deixar, conforme 

explicita Nóvoa (2009), “que fique no âmbito extremamente discursivo com efeito 

gasoso” (p. 2). Há necessidade de ir além e trazer a discussão em torno da cultura 

profissional docente e a Formação (auto, hetero e inter) para o bojo dessas discussões 

como elementos que impactam na identidade, profissionalização e profissionalidade 

docente. 

Esse efeito de discurso gasoso parece inclusive ganhar fôlego todas as vezes 

que lemos um artigo ou o resultado de pesquisa, que evidenciam a fragilidade nos 

cursos de licenciatura com um enfoque artesanal ou instrumental tecnicista. Esses 

modelos formativos continuam a desenhar os currículos nas licenciaturas, mesmo 

depois de reformas no cenário brasileiro com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, Curso de 

Licenciatura, de Graduação Plena expressas no Parecer CNE/CP 009/2001, 

referendadas pela Resolução CNE/CP 1/2002. 

D'Avila (2008) e Pimenta (2008) trazem à tona em seus escritos a problemática 

mencionada, fazendo uma incursão sobre os modelos de formação na 

contemporaneidade pautados numa visão artesanal, numa visão instrumental-

tecnicista, sociopolítica e nas perspectivas mais recentes ancoradas na epistemologia 

da prática e na fenomenologia existencial. 

O primeiro modelo defende a formação docente numa perspectiva artesanal de 

acordo com Pimenta (2008), está ancorada na observação e imitação de modelos do 

presente ou de um passado longínquo, atividade intuitiva, com caráter prático e reforça 

a ideia da docência como ofício e não como profissão. Segundo D’Avila, (2008, p. 35), 
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“esse modelo engendra uma formação baseada na idealização do ensino segundo as 

tradições, assim como representa a desqualificação profissional que presentemente se 

assoma ao quadro educacional em que estamos inseridos”.  

O segundo modelo, baseado na visão instrumental-tecnicista, ganha fôlego no 

período pós 1964, fruto da ditadura militar no Brasil. Esse modelo extremamente 

presente em currículos de formação de professores resiste, após tantas críticas, e 

ratifica a distância entre teoria e prática, além de sustentar a lógica de formação 

prescritiva na docência.  Sustenta, assim, a dicotomia entre formação disciplinar e 

exercício das competências profissionais (com ênfase na instrumentação para o 

ensino), na separação entre ensino e pesquisa (a formação tem base quase exclusiva 

no conhecimento disciplinar e o papel da pesquisa não é enfatizado) e no reducionismo 

do conhecimento pedagógico a uma visão demasiado pragmatista. (D’AVILA, 2008, p. 

36)  

A separação e aplicação desse conhecimento disciplinar ganha força mediante 

propostas de estágios desarticuladas na formação dos graduandos. Busca-se, assim, 

redimensionar a estrutura curricular do estágio ao romper com práticas mecânicas de 

caráter puramente instrumental que inviabilizam o processo educativo dos alunos e que 

o estágio curricular, como elemento capaz de fazer com que os alunos reflitam 

criticamente sobre o exercício de sua profissão.  

A disciplina Estágio Supervisionado adquire novas perspectivas nos cursos de 

formação de professores, ao possibilitar subsídios a uma prática consciente pautada 

numa concepção de educação democrática e de qualidade, permitindo compreender as 

dimensões do espaço escolar e ainda, a oportunidade de confronto entre o campo 

teórico discutido no seu curso de formação inicial em conjunto com a prática 

pedagógica em sala de aula.  

Esses modelos explicitados anteriormente, artesanal e instrumental-tecnicista, 

têm sido, a partir do ano de 1980, alvos de críticas por não apresentarem subsídios 

formativos de aprendizagem da docência, em contrapartida, atualmente, assistimos a 

“um período estimulante em modelos de formação calcados sobre a construção da 

profissionalidade docente no, sobre e com o terreno profissional”. (D’AVILA, 2008, p. 

37)  
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A autora explica que as correntes que mais se destacam, numa tendência que 

entende a docência e sua formação, partindo-se da prática em direção às teorizações 

possíveis, são: a Epistemologia da prática e a Fenomenologia existencial. 

A epistemologia da prática, defendida por autores como Shulmam (1987) e 

Tardif (2005), e pesquisadores brasileiros, a exemplo de Pimenta (1996; 1997; 1998; 

2002) e D'Avila (2008), busca desvelar como os professores mobilizam os saberes 

docentes em suas práticas, os produzem, transformam e os ressignificam no seio do 

trabalho docente.  

Conforme ressalta D’Avila (2008), a prática docente é um lócus de formação e 

produção de saberes. Em seu confronto com a prática e com as condições e 

exigências concretas da profissão, os professores estão continuamente produzindo 

saberes específicos, conhecimentos tácitos, pessoais e não sistematizados, que, 

relacionados a outros tipos de conhecimento, passam a integrar a sua identidade de 

professor, constituindo- se em elementos importantes nas práticas e decisões 

pedagógicas, inclusive renovando a sua concepção sobre ensinar e aprender. (p. 38) 

O outro modelo que se encaixa dentro dos paradigmas contemporâneos seria a 

fenomenologia existencial ligada às autonarrativas ou escritos autobiográficos, que 

revelam uma perspectiva formativa, a partir da escrita de si. A fenomenologia 

existencial revela-se como potencializadora de um processo de formação docente, 

integrado à ideia de autoformação e encontra forte apreciação nos escritos de Nóvoa 

(2009) e Josso (2004), que explicitam que a formação se realiza a partir de dois eixos: 

 a) o profissional é engajado pessoalmente num trabalho de objetivação de si 

mesmo, caracterizando-se como sujeito-aprendente, numa prática constante de 

reflexão;  

b) o profissional confronta sua tomada de consciência e suas teorizações com o 

grupo ou com interlocutores, com os quais se encontra engajado na sua experiência e 

elabora sínteses das contribuições de cada um. 

Os estudos das histórias de vida no campo educacional centram-se na pessoa 

do professor, com ênfase nas subjetividades e identidades que as histórias comportam. 

(SOUZA; D'AVILA, 2010, p. 443)  
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Desta maneira, através da abordagem biográfica, o sujeito produz um 

conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, revelando-se através da 

subjetividade, da singularidade, das experiências e dos saberes. Assim, de acordo com 

Souza e D'Avila (2010), a centralização dos estudos e práticas de formação na pessoa 

do professor busca abordar a constituição do trabalho docente, levando-se em conta os 

diferentes aspectos de sua história: pessoal, profissional e organizacional. 

Segundo Josso (2004), estamos vivenciando, a partir dos últimos vinte anos do 

século XX, o desenvolvimento de uma sensibilidade em relação à história dos 

aprendentes. Como pensar, a partir do reconhecimento da importância da 

subjetividade, a formação docente? No que e de que forma ela pode contribuir para 

uma profissionalidade docente mais consequente? 

Assim, Nóvoa (1997) aponta novas abordagens a respeito da formação de 

professores, saindo de uma perspectiva centrada na dimensão acadêmica para uma 

perspectiva no terreno profissional, pessoal e de organização, a partir do contexto 

escolar. Ele alerta, inclusive, que a formação de professores tem ignorado o 

desenvolvimento pessoal, confundindo “formar e formar-se”. (p. 26)  

Esse alerta nos direciona a pensar em uma proposta formativa que elege o 

sujeito como parte fundante no processo de formação, rompendo a visão 

exterodeterminante que sustenta que a formação é algo que se institui de maneira 

externa, mediante as disciplinas curriculares e a mediação dos professores. Como nos 

diz Nóvoa (2009), há que se ter cuidado para não confundir “formar” e “formar-se”. 

A formação de professores deve passar por dentro da profissão, isto é, deve 

basear-se na aquisição de uma cultura profissional. (NÓVOA, 2009). Entender esta 

afirmação tão bem elaborada pelo autor parece ser o cerne da questão em torno da 

atual fragmentação e distanciamento entre a formação e o terreno de trabalho do 

Pedagogo.  

Ainda, conforme explicita Souza e D'Avila (2010), apreender a formação como 

uma atividade centrada no sujeito tem se configurado como um paradigma que 

possibilita mergulhos e reflexões sobre o vivido, ao possibilitar aproximações com 

lembranças, histórias e representações sobre as aprendizagens e discursos 

pedagógicos construídos no espaço escolar. 
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O fato é que segundo Saviani (2007, p. 132), os alunos passam pelo ensino 

superior sem modificar sua “cultura” prévia, mantendo um tipo de pensamento ainda 

com fortes características pré-letradas. Por aí não é difícil antever que tipo de 

qualidade terá o trabalho pedagógico [...]. 

O ENADE de 2011 do curso de Pedagogia traz uma amostra em relação ao 

domínio de conteúdo por parte dos professores do ensino superior e às disciplinas 

ministradas, alertando que pouco mais da metade dos alunos consideram que os 

docentes envolvidos na sua formação possuam tal domínio de conteúdo nas disciplinas 

do currículo.  

Tomando por base a avaliação em âmbito nacional e um recorte para a 

instituição a ser pesquisada, no caso a UEFS, esse dado parece ser mais gritante, pois 

de acordo com o relatório do ENADE (2011), realizado com os alunos da UEFS, 

apenas 26,2 % dos alunos consideram todos os professores do curso com domínio nas 

disciplinas lecionadas.  

Esse dado potencializa a nossa busca em torno das narrativas dos estudantes 

dessa instituição, com o intuito de colaborar com o processo formativo do profissional 

de pedagogia e a sua aprendizagem no processo formativo.  

Nesse aspecto, convido Macedo (2011) para dialogar, trazendo sua   afirmação 

de que nem toda aprendizagem é boa ou significativa, em termos formativos, podemos 

afirmar que também existe (de)formação nos processos  de aprendizagem 

pretensamente formativos. 

Portanto, vale ressaltar que nem tudo o que aprendemos ou vivemos tem 

significado que implica em nossa formação como sujeito. Isso possibilita uma reflexão 

em torno dos currículos como elementos formativos centrados a partir de uma 

concepção que descarta as experiências e o contexto histórico dos formandos. 

Essa realidade traz à tona o equívoco de formar professores pelo viés do modelo 

artesanal e técnico-instrumental, conforme D’Avila (2008), segmentados em dois polos: 

um que caracteriza o trabalho na sala de aula e o outro que caracteriza as atividades 

de estágio. O primeiro traduz uma visão aplicacionista das teorias, pois enfatiza os 

conhecimentos acadêmicos, desprezando as práticas como fonte de conteúdos da 

formação. O segundo polo – visão ativista da prática – supervaloriza o fazer 
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pedagógico, desprezando-se a dimensão dos conhecimentos disciplinares como 

instrumentos de análise contextual das práticas. Dessa maneira, os cursos privilegiam 

teorias prescritivas, relegando para os estágios o momento de mobilizar esses 

conhecimentos. 

Conforme ressalta Macedo (2011), em geral, não escutamos os egressos, não 

trabalhamos para interpretar sua itinerância sociocultural e inserção no mundo do 

trabalho para, assim, compreendermos recursivamente nossos currículos e nossas 

práticas formativas. 

Os estudos no campo da formação de professores têm elegido muito pouco 

como sujeitos das pesquisas; os estudantes dos referidos cursos de graduação que 

ingressam nas licenciaturas (cursos que se destinam a formar professores, incluindo a 

pedagogia) e passam por um processo de profissionalização nesses cursos. Estes 

sujeitos têm um importante papel na sinalização de problemas decorrentes do 

currículo, vivenciado durante o processo formativo, além de contribuírem para o 

entendimento de aspectos ligados à profissionalização e identidade docente.  

 Pois bem, se observamos a estrutura curricular do curso de Pedagogia da 

UEFS (farei essa análise detalhada em outro momento), encontramos uma clara 

fragmentação e falta de coordenação entre os diferentes tipos de conhecimentos, de 

um lado esses currículos apresentam os conteúdos disciplinares e de outro os 

“pedagógicos”. 

Conforme indica Pimenta (1996), para além da finalidade geral de conferir a 

habilitação legal ao exercício da profissão, do curso de formação inicial espera-se que 

forme o professor. Desse modo, espera-se que os futuros licenciados mobilizem 

conhecimentos da teoria da educação e da didática para a compreensão do ensino 

como realidade social, desenvolvendo a capacidade de investigar a própria atividade 

docente e os problemas da educação, para a partir dela, construir e transformar seus 

saberes-fazeres docente. 

Nessa mesma linha, Macedo (2010) explica que as condições para que a 

formação possa emergir na experiência do Ser que aprende, são os modelos 

propositivos e explicativos a nossa disposição, são seus dispositivos.  
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Para compreender essa concepção de formação, Marcelo Garcia (1999) faz 

distinção entre três tradições de concepções: autoformação, heteroformação e 

interformação.  

Na autoformação o indivíduo, de modo independente, participa e tem sob sua 

responsabilidade, os processos e os fins da própria formação. Na heteroformação, que 

se estrutura e se desenvolve de modo exógeno, sofrendo interferência de especialistas 

e/ou teorias diversas, sem maior envolvimento do sujeito que participa. Por sua vez, a 

interformação é entendida como uma ação educativa entre os futuros professores ou 

entre professores em processo de aperfeiçoamento dos conhecimentos.  

Colaborar com esse pensamento, é rejeitar modelos fragmentados de formação 

que se inserem na lógica fabril e destituem uma perspectiva crítica de formação, que 

leva professores e Pedagogos a se individualizarem como conchas em sua ação 

profissional e, descartam assim a interformação como possibilidade enriquecedora de 

práticas pedagógicas. Pormenorizar a autoformação como ingrediente na construção 

da profissionalidade só servirá para que continuemos andando em círculo, num 

discurso gasoso que procura aplicativos eficazes na formação de professores.  

Tomando por base a auto, hetero e interformação como pressuposto formativo 

no campo de formação das licenciaturas, podemos compreender que a identidade do 

Pedagogo também caminha pelos aspectos biográficos, os aspectos sociais e na 

relação com os pares que, interrelacionados, são potencializadores de novas 

aprendizagens para o exercício profissional.  

Assim, não podemos perder de vista que currículo e formação são proposições 

intencionais, construções humanas que visam à configuração de um ideal de homem, 

educação e sociedade. 

 Nesse caminhar, o entendimento da formação no currículo ocorre através de um 

processo que refuta as disciplinas como única via responsável pela internalização de 

uma identidade profissional. Tão pouco que pessoas, subjetividades, afetividades 

sejam tratadas como objetos do currículo, como peças de engrenagem de uma ação 

“educacional”. (MACEDO, 2010) 

 Ao contrário, essas pessoas também pensam currículo, modificam o cenário 

curricular, produzem atos de currículo. 
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A partir de um conjunto variado de mediações e relações produzidas nessa 

dinâmica de formação, o professor/Pedagogo e as instituições formadoras poderão 

construir elementos capazes de colaborar para a conquista de maior autonomia e 

desenvolvimento profissional, bem como de sua identidade.  

A formação nos cursos de licenciatura deve propiciar situações que viabilizem a 

reflexão e a tomada de consciência das limitações sociais, culturais e ideológicas da 

profissão docente, considerando como horizonte um projeto pessoal e coletivo. 

(GARCIA, 1999, p. 72) 

Portanto, há que conceber as estratégias formativas no interior dos espaços (as 

universidades) como sendo responsáveis por promover a auto-hetero-interformação 

nos cursos de formação de professores, rompendo com a perspectiva 

exterodeterminante, que se perpetua em forma de uma lógica disciplinar, que distancia 

o Pedagogo do seu campo de atuação profissional. 

 Assim, de maneira colaborativa, a universidade, como um dos espaços de 

formação, deve propiciar o intercâmbio de conhecimentos, o aprofundamento teórico, o 

investimento em estudos e pesquisas, as vivências nas práticas institucionais (formais 

e não formais), como instrumentos formativos. 

Nesse contexto, a formação como realidade conceptual, não se identifica nem se 

dilui dentro de outros conceitos, tais como: educação, ensino treino, etc. O conceito de 

formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano global; tem a ver 

com a capacidade de formação, assim como com a vontade de formação. (GARCIA, 

1999, p. 86) 

Diante dessa citação, o ato de formação implica também o ato de formar-se e 

tem relação diretamente com a vontade (do indivíduo) em estabelecer relação com os 

conhecimentos profissionais veiculados. Nessa perspectiva, pensar os processos 

formativos de auto-hetero-inter formação, implica que o Pedagogo estabeleça um 

processo permanente de construção, elaboração, reflexão, análise crítica do contexto, 

reelaboração de concepções e produção de conhecimentos, na sua dimensão pessoal 

e profissional.  

Por isso, faz sentido o entendimento que a formação se traduz em um fenômeno 

experiencial, ou seja, é do âmbito da experiência dos sujeitos e sua construção, 



58 

 

“edificada por aprendizagens significativas, isto é, movidas por uma capacidade de 

reproduzir reflexivamente significantes, ao compreender o mundo, necessitando que as 

experiências formativas sejam valoradas”. (MACEDO, 2011, p. 38) 

Em vista do exposto, é necessário afirmar que a formação do Pedagogo não se 

reduz apenas à aquisição de conhecimentos práticos para a formação, via estágios 

supervisionados, se estende aos significados e sentidos que os sujeitos dão às 

aprendizagens nesse percurso, implicada no contexto da identidade e 

profissionalização estabelecidas principalmente na formação inicial. 

 De acordo com Gatti (1992), a crise na área de formação de professores não é 

só uma crise econômica, organizacional ou de estrutura curricular. É uma crise de 

finalidade formativa e de metodologia para desenvolver esta formação, restabelecendo 

a relação de comunicação e de trabalho com as instâncias externas nas quais os 

formandos vão atuar. 

De acordo com a pesquisadora no campo de formação de professores, Barreto 

de Sá (2011), a formação superior só passa a ter impacto relevante sobre a prática dos 

professores à medida que consegue prepará-los para atender melhor aos desafios dos 

dias atuais para ensinar crianças e adolescentes. De acordo com a autora, a 

articulação teoria-prática não se realiza a contento, pois centram a prática apenas nos 

estágios. Os cursos de Pedagogia, responsáveis pela formação dos professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, costumam ser muito 

genéricos e falta-lhes um foco claro no preparo para o magistério. 

Pimenta (1996) e Pimenta e Lima (2006) consideram que os estágios 

curriculares poderiam funcionar como espaços formativos por excelência, articuladores 

de pesquisas sobre as problemáticas específicas da profissão docente, envolvendo 

todas as disciplinas do curso em torno de um projeto político de formação de 

professores. Um lugar ideal para se pensar a profissão a partir das suas 

especificidades e de formação. Todavia, no cenário de formação, o estágio sempre foi 

identificado como a parte prática dos cursos de formação, em contraposição à teoria. 
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4 A FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS NO BRASIL: UMA RELEITURA HISTÓRICA E 

EMBATE COM AS DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE PEDAGOGIA -

2006 

 

Esse capítulo busca ampliar o debate em torno do lócus de atuação do 

Pedagogo, tomando como referência os documentos legais que, desde 1939 – ano de 

criação do curso - têm direcionado os projetos de cursos da IES que formam esses 

profissionais. Traz à tona a dissonância entre o que reza a atual DCNP (2006) e as 

concepções de alguns autores, como Selma Garrido Pimenta (1998; 2006; 2011), José 

Carlos Libâneo (2001; 2006; 2011), Maria Isabel Franco Santoro (2008; 2011) e Iria 

Brzezinski (1996), em relação à fragilidade desse documento legal, no que concerne à 

redução da Pedagogia enquanto ciência da Educação, à uma modalidade de curso de 

licenciatura. 

 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA CRIAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

A abordagem histórica de encaminhamentos legais ao curso de Pedagogia, 

ainda que de maneira tímida, faz-se presente nesse trabalho com o intuito de 

estabelecer uma reflexão em torno da própria confusão do objeto de trabalho do 

Pedagogo, desde a sua criação em 1939. É perceptível que o curso de pedagogia 

esteve habilitado para formar inicialmente técnicos em assuntos educacionais, 

supervisor educacional, administração escolar os professores da escola normal, em 

seguida, formar os professores da escola normal.  

O curso de Pedagogia no Brasil, desde a sua criação, é marcado pela busca de 

uma identidade e por sua consolidação enquanto um campo epistemológico próprio, 

embora possa se apropriar dos fundamentos de outras ciências (como a Sociologia, a 

Psicologia, entre outras), objetivando que estas possam subsidiar a compreensão dos 

processos educativos de uma maneira mais ampla, no sentido de apreender os 

processos para além da escola. 
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Do final do século XIX até 1930, no Brasil, os professores eram formados pela 

Escola Normal (BRZEZINSKI, 1996). Na década de 1930, a figura da Escola Normal 

vai sendo substituída pelos Institutos de Educação nos quais, segundo Tanuri (2000), a 

formação do professor primário se dava em dois anos contendo tanto as disciplinas 

tradicionalmente conhecidas como Fundamentos, quanto as Metodologias de Ensino.  

Assim, o curso de Pedagogia tem, entre seus objetivos iniciais, a formação de 

professores para a Escola Normal e os Institutos de Educação. Quando foi criado o 

curso de Pedagogia, em 1939, ele se destinava a formar técnicos de educação e 

licenciados em Pedagogia. Os professores do antigo primário, hoje ensino 

fundamental, eram formados pelos Pedagogos em Curso Normal, nos institutos de 

educação.  

Para Brzezinski (1996), o curso de Pedagogia “navegava” em águas calmas até 

pelo menos até 1945, quando começou a fase de redemocratização do país. E até 

1961, o curso de Pedagogia permaneceu com o esquema 3+1. O parecer 251/62, de 

autoria do conselheiro Valnir Chagas, tentou entender a controvérsia existente: a 

formação do professor primário deveria acontecer em nível superior, e a dos técnicos 

da educação, em nível de pós-graduação. Qual o papel do curso de Pedagogia? 

 Assim, o Parecer nº 251/62 estabelece para o curso de Pedagogia o encargo de 

formar professores para os cursos normais e “profissionais destinados às funções não-

docentes do setor educacional”, os técnicos de educação ou especialistas de 

educação”, e anuncia a possibilidade de, no futuro, formar o “mestre primário em nível 

superior”. Nesse mesmo ano, o Parecer nº 292/62 fixa as matérias pedagógicas dos 

cursos de licenciatura para o magistério em escolas de nível médio (ginasial e colegial), 

mantendo, na prática, a separação entre bacharelado e licenciatura ou, ao menos, as 

disciplinas “de conteúdo”e as disciplinas “pedagógicas”.  

Sobre o Parecer do Conselho Federal de Educação - CFE 292/1962, apesar de 

não identificar precisamente a que profissional se referia, tratando, portanto, de modo 

generalizado, mesmo assim preconiza que o “[...] curso de Pedagogia destina-se à 

formação do ‘técnico de educação’ e do professor de disciplinas pedagógicas do curso 

normal, através do bacharelado e licenciatura, respectivamente”. (SILVA, 2006, p. 16) 
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No período de 1964, ao final dos anos de 1980, o curso de Pedagogia foi 

marcado pelo tecnicismo e a necessidade de se formar trabalhadores para o mercado 

capitalista, entre eles os profissionais da educação, atendendo ao apelo 

desenvolvimentista da época, visando dinamizar a economia do país, sendo essa etapa 

caracterizada como “[...] a etapa do capitalismo brasileiro dedicada aos investimentos 

em educação alicerçados no ideário tecnicista”. (BRZEZINSKI, 1996, p. 58) 

O Parecer nº 252, de 1969, definiu a estrutura curricular do curso de Pedagogia 

que vigorou até pouco tempo atrás, com a promulgação da LDB de 1996. A resolução 

normativa que acompanha o parecer estabelece com mais precisão a função desse 

curso: formar professores para o ensino Normal e especialistas para as atividades de 

orientação, administração, supervisão e inspeção no âmbito das escolas e dos 

sistemas escolares. Permite também ao licenciado exercer o magistério nas séries 

iniciais, dentro da habilitação para o Ensino Normal (isto é, não se previu uma 

habilitação específica para se lecionar nas séries iniciais). 

Consolidava-se, assim, a ideia de formação específica de técnicos em 

educação, definindo o exercício profissional do Pedagogo não-docente. Uma das 

justificativas para a oferta das habilitações (administração escolar, supervisão escolar, 

orientação educacional, entre outras) e para a profissionalização do Pedagogo era a 

ampliação do atendimento às necessidades de escolarização básica, que tinha um 

forte apelo na política educacional da época. 

O Parecer nº 252 de 1969 desenhava de certa forma um curso de pedagogia 

coerente, mas por ter sido implementado no contexto da ditadura militar, acabou 

recebendo inúmeras críticas no final da década de 1970 e no período seguinte. A 

crítica maior era o seu cunho “tecnicista”, que levava em conta o discurso oficial da 

época. 

Contudo, vale ressaltar que o problema de encaminhamento que se deu à 

questão do curso de Pedagogia na época e, portanto, as críticas em torno da 

habilitação do Pedagogo, reside numa concepção própria do período militar onde se 

subordinava a educação à lógica do mercado. Assim, a formação ministrada nas 

escolas deveria servir à produtividade social, ajustando-se, o mais completamente 

possível, às demandas do mercado de trabalho que, por sua vez, são determinadas 
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pelas leis que regem uma sociedade de mercado como esta em que vivemos. 

(SAVIANI, 2007, p. 124) 

É interessante refletir que as habilitações propostas pela atual DCNP- 2006 não 

se diferenciam muito dessa legislação, a não ser pela inserção da formação de 

professores de educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental (o que de 

certa forma já estava prevista no Parecer 252/69) e a distinção entre bacharelado e 

licenciatura. Entretanto, a atual Diretriz prevê a formação de professores, gestores e 

coordenadores escolares em um único currículo. É claro que a diferenciação consta 

nas terminologias e na base do currículo comum, com orientações para atividades de 

cunho prático e consolidando a carga horária de estágio, todavia, isto converge em 

torno das diferentes habilitações. 

O período entre 1979-1998 é denominado por Silva (1999) como período das 

propostas: identidade em discussão. Na trajetória do curso de Pedagogia, este período 

merece destaque, uma vez que, professores e estudantes se organizam e passam a 

constituir um movimento para resistir às reformas, em um contexto de luta contra a 

ditadura imposta pelo regime militar, ao anúncio de redemocratização e pelo fim 

daquele regime. 

Durante a I CBE – Conferência Brasileira de Educação - em 1980, realizada na 

PUC de São Paulo, foi criado o Comitê Nacional Pró-Reformulação dos cursos de 

Pedagogia e Licenciatura, com o intuito de mobilizar professores e alunos em torno da 

reformulação do Curso de Pedagogia no Brasil que, desde 1975, com os Pareceres do 

Professor Valnir Chagas, estava colocado em debate nacionalmente. 

Assim, as Conferências Brasileiras de Educação – CBE – iniciadas em 1980, 

foram um marco na mobilização dos educadores. Brzezinski (1996), importante 

intelectual da ANFOPE, participou desde o início do movimento pró-formação do 

Educador, sintetizou os pontos em que os debates se polarizaram: extinção ou não do 

curso de Pedagogia;  formação do Pedagogo geral ou do Pedagogo especialista; 

formação do especialista no professor, ou do especialista e do professor no educador; 

formação do especialista nas habilitações da graduação ou na pós-graduação; 

formação na perspectiva da pedagogia  do consenso ou da pedagogia do conflito; 

formação mais teórica ou mais prática; entendimento do Pedagogo como reprodutor ou 
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produtor de conhecimento; adoção de um núcleo central ou de uma base comum de 

estudos e Abstração ou concretude do termo educador.  

Assim, após a década de 1980, foram criados inúmeros movimentos para pensar 

o currículo de formação do Pedagogo, que se encontrava em crise e com orientações 

curriculares das mais diversas, nos espaços de formação. Um grande movimento 

nesse cenário foi a Associação de Formação de Professores – ANFOPE – e o grupo 

liderado por renomados educadores, dentre os quais José Carlos Libâneo, Selma 

Garrido Pimenta, Acácia Kuenzer, que também defendiam a reformulação, porém não 

se coadunavam totalmente com os princípios defendidos pela ANFOPE, e por 

consequência, com as demais entidades que a ela se alinham.  

Nesse cenário, ao longo de duas décadas de discussão em torno das 

orientações e identidade do curso de Pedagogia, a aprovação das Diretrizes 

Curriculares para o referido curso, em 2006, não estabelece um consenso; ao 

contrário, suscita debates e inquietações quanto ao teor do documento, que serão 

abordados no item seguinte. 

 

4.2 DIRETRIZES CURRICULARE/S NACIONAIS PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM PEDAGOGIA: PEDAGOGIA COMO CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO OU CURSO DE 

LICENCIATURA? 

 

A discussão em torno do objeto de estudo da Pedagogia há muito tempo tem 

ocupado as pautas no campo educacional, principalmente em torno de compreensão 

da Pedagogia como uma ciência que trata dos fenômenos educativos a partir das 

práticas educativas. 

Franco (2008); Pimenta (1998; 2004); Libâneo (2000; 2001; 2006, 2011) e 

Saviani (2007) têm defendido a Pedagogia enquanto uma área de conhecimento com 

saber próprio, e por isso, reduzi-la a um curso de licenciatura, conforme orientação da 

Diretriz Curricular Nacional de Pedagogia, seria um equívoco ao avanço na produção 

de conhecimentos na área educacional. 
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Libâneo (2007) identifica a Pedagogia como campo de conhecimento, como 

campo teórico e científico, responsável pela problemática educacional, para o qual o 

objeto de estudo da pedagogia são as práticas educativas. Na sua compreensão, 

 

[...] a pedagogia, antes de ser um curso, é um campo de conhecimento. 
Não se trata de insistir se ela é ou não uma ciência, mas que ela tem 
um corpo teórico, um conjunto de conceitos que, mesmo não sendo 
precisos e claros, formam uma base teórica para lidar com a prática 
educacional. Ou seja, o conhecimento pedagógico se define pelo campo 
empírico que é a realidade educativa, tem métodos de investigação que 
permitem a elaboração sistemática de resultados válidos, a explicação e 
compreensão dessa realidade para a transformação da prática [...] 
Então, eu defendo que a pedagogia é a teoria e a prática da educação, 
a pedagogia é o campo científico que faz uma reflexão sistemática 
sobre a prática educativa, a educação, que é o objeto de estudo da 
pedagogia. (LIBÂNEO, 2007, p. 16) 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Franco (2008) considera que o objeto de 

estudo da Pedagogia é a educação, e considera que a dimensão educativa, que será o 

objeto de estudo da Pedagogia, será a práxis educativa, entendida por ela, como 

realidade pedagógica. A práxis educativa, diz Franco (2008), caracteriza-se pela ação 

intencional e reflexiva de sua prática. Não tem um lócus definido, podendo ocorrer na 

família, na empresa, nos meios de comunicação, ou onde houver intencionalidade. Já a 

práxis pedagógica “será o exercício do fazer científico da pedagogia sobre a práxis 

educativa”. (FRANCO, 2008, p. 84)  

A práxis é compreendida a partir da filosofia marxista como uma atitude (teórica-

prática) humana de transformação da natureza e da sociedade. Não basta conhecer e 

interpretar o mundo (teórico), é preciso transformá-lo (práxis). Entender a práxis como 

prática é uma percepção reduzida, pois nem toda prática transforma a realidade. A 

práxis é uma atividade transformadora, consciente e intencionalmente realizada. 

Vásquez (1977) afirma que “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é 

práxis ”. Nesse sentido a práxis é uma atividade conscientemente orientada, o que 

implica não apenas na dimensão objetiva, mas também subjetiva, reflexiva da 

atividade. 

Portanto, a práxis educativa retoma do conceito de práxis o seu sentido 

emancipador de transformação da realidade. Assim a práxis educativa deve ser a base 
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do trabalho do Pedagogo que, caracterizado por um valor intencional, enxerga nas 

práticas educativas o seu potencial investigativo e que, ao estudá-las mediante a teoria, 

possibilita transformá-las num movimento contínuo. Esse movimento de transformação 

necessita da teoria e dos conhecimentos pedagógicos com que a Pedagogia enquanto 

ciência da educação pode contribuir. 

A práxis coloca-se como perspectiva de uma ação que cria novos sentidos para 

a prática docente, agindo contrariamente às ações mecânicas e/ou espontâneas do 

sujeito, posto que exige reflexão do coletivo, explicitação das intencionalidades, 

abertura para novas interpretações. A práxis, como exercício pedagógico permite ao 

sujeito, enquanto sujeito histórico e coletivo, acessar os caminhos de sua autonomia 

(FRANCO, 2010, p. 131). 

Portanto, caberá à Pedagogia ser a ciência que transforma o senso comum 

pedagógico em atos científicos, perpassados pelos valores educacionais e relevantes 

na comunidade social. “Seu campo de conhecimentos 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 essa práxis”. (FRANCO, 2008, p. 86) 

Conceber a pedagogia como ciência, retira dela sua identificação como arte da 

educação e lhe confere o direito de ser compreendida como um campo investigativo da 

práxis educativa. Enquanto a Pedagogia não cumprir o seu papel na área de pesquisa 

pela práxis educativa, continuaremos com práticas excludentes e lacunas na produção 

do conhecimento, sem mediatizar uma reflexão científica, emancipatória e crítica do 

fenômeno educativo. 

De acordo com Saviani (2007) e Libâneo (2006), a Pedagogia sempre esteve 

envolta a partir de dois momentos: o primeiro, com prioridade da teoria sobre a prática, 

e o segundo, que respalda a prática em detrimento da teoria.  

Desse modo, é coerente afirmar que, desde o seu início, o curso de Pedagogia 

vivencia o dilema da relação entre teoria e prática. Com base nessas concepções, 

podemos enfatizar a primeira como Pedagogia Tradicional, que em termos gerais 

valorizava a teoria, em detrimento da prática, exaltando as teorias do ensino; a 

segunda tendência pedagógica, com aporte valorativo da prática em detrimento do 

saber teórico, enfatizava as teorias da aprendizagem. 
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Sem dúvida, isso tem se tornado um problema, que Saviani (2007) aponta como 

preocupante, quando há um apelo quase generalizado por cursos mais práticos e 

menos teóricos.  

Essa dicotomia tem suscitado inúmeros debates no cenário de formação de 

professores, e respaldado diretrizes que instituem um número significativo de 

disciplinas práticas no âmbito dos currículos. O cenário atual ainda demostra que, 

mesmo com as significativas alterações que respaldam um currículo de Pedagogia com 

300 horas de práticas de ensino, não conseguimos resolver os problemas de formação 

nesse curso. 

Assim, a partir da demanda de escolarização e os novos encaminhamentos do 

contexto histórico e político, esse profissional passa a assumir a docência, o trabalho 

de coordenação, a gestão e a atuação em espaços não-escolar, conforme preconiza a 

DCNP- 2006. 

Conforme Evangelista (2006), Libâneo (2006), Triches (2006) e Vieira (2007), as 

DCNP expressam uma correlação de forças entre projetos distintos e contrários para a 

reformulação do curso de Pedagogia. Na arena podem ser identificadas as principais 

posições, com pesos diferentes na correlação de forças: a do CNE (BRASIL, 2005a); a 

da Associação Nacional pela Formação de Educadores – ANFOPE e adeptos (2005a, 

2005b, 2005c); a do Fórum de Diretores de Centros de Educação – FORUMDIR 

(2005); a do grupo que assinou o Manifesto dos Educadores Brasileiros 4 (2005); a do 

grupo dos especialistas reunidos na Federação Nacional de Supervisores Escolares – 

FENERSE (2005). 

A ANFOPE em virtude de sua longa história e pelo fato de ter articulado apoio 

junto ao FORUMDIR, obteve grande êxito em torno da sua proposta para a formação 

do Pedagogo. Na concepção desse grupo, a Pedagogia trata do campo teórico-

investigativo da educação, do ensino e do trabalho pedagógico que se realiza na práxis 

social. A base da formação seria a docência. Os três grandes eixos da formação são: 

docência, gestão e produção de conhecimento. O campo de atuação seria a docência 

nos diversos níveis e modalidades de ensino, em espaços escolares e não-escolares, 

bem como a gestão educacional e a produção e difusão do conhecimento educacional.  
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A proposta defendida pela ANFOPE ganha centralidade nos encaminhamentos 

da aprovação das Diretrizes, com uma área de atuação demasiadamente extensa, com 

diferentes atribuições ao Pedagogo, e um aporte teórico restrito aos conhecimentos 

ligados à “docência” se institucionaliza como documento oficial, que vai balizar os 

cursos de Pedagogia de todo o Brasil. 

Os debates e polêmicas em torno do curso de pedagogia podem não ter o 

progresso que se espera, caso os intelectuais e pesquisadores não enfrentem a 

questão: o que queremos dizer quando utilizamos o termo “pedagogia”. (LIBÂNEO, 

2011, p. 63) 

No Brasil existem estudos de Pimenta (1996) e Franco (2008) que refletem 

sobre essas diferentes terminologias: Pedagogia, Ciências da Educação, Ciência da 

Educação, apontando as especificidades resguardadas a cada uma delas e, endossam 

a Pedagogia como terminologia apropriada pela qual deve perpassar a denominação 

da área de conhecimento da educação enquanto prática social. 

Diferentemente das demais ciências da educação, a Pedagogia é 
ciência da prática. [...] Ela não se constrói como discurso sobre a 
educação, mas a partir da prática dos educadores tomada como 
referência para a construção de saberes, no confronto com os saberes 
teóricos. [...] O objeto/problema da pedagogia é a educação enquanto 
prática social. Daí seu caráter específico que a diferencia das demais 
(ciências da educação), que é o de uma ciência prática – parte da 
prática e a ela se dirige. A problemática educativa e sua superação 
constituem o ponto central de referência para a investigação. 
(PIMENTA, 1996, p. 61) 

 

Diante dessa reflexão, a Pedagogia pode ser compreendida como a ciência da 

educação, que se nutre da prática educativa, diferenciando-se das demais ciências da 

educação (psicologia educacional, sociologia educacional, antropologia educacional, 

história da educação) e que, embora se dedique e contribua com a educação, tem o 

seu olhar fragmentado pelo recorte de sua área de estudo. 

Nesse aspecto, Drumond (2010) questiona por que temos a tendência de falar da 

Pedagogia, sem distinguir suas três dimensões: como campo epistemológico, como 

práticas educativas e como possível profissão. Não há uma irredutibilidade absoluta 

entre essas três dimensões, mas articulações de funcionamento. A epistemologia e a 
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prática podem ser intercessoras entre si, porque uma pode se constituir a partir da 

outra. Embora possam funcionar em paralelo, não teriam existência uma sem a outra. 

Só é possível uma profissão de Pedagogo, se tomadas essas dimensões como 

intercessores.  

A pedagogia tem o seu próprio objeto de estudo: a práxis educativa exercida no 

contexto social e “como ciência da educação, será o esclarecimento reflexivo e 

transformador dessa práxis”. (FRANCO, 2008). Com base nessa argumentação, a cada 

práxis educativa temos implícita uma teoria pedagógica que a fundamenta e, portanto, 

necessita de um olhar situado no contexto educacional para compreendê-la, 

transformá-la, a partir de uma interlocução e uma contribuição de outras áreas do 

conhecimento nas ciências. 

Diante de um objeto de estudo definido podemos nos questionar: Em que 

direção deve então ser o curso de pedagogia no Brasil? Seria a docência o caminho 

identitário a ser seguido? Como pode a pedagogia contribuir com os fenômenos 

educativos, mediante a práxis?  

Ao primeiro questionamento direcionamos o seguinte pensar: o curso de 

pedagogia deve redimensionar a sua caminhada e a sua intencionalidade formativa, 

uma vez que o curso deverá “formar profissional Pedagogo, cientista educacional, ou 

seja, um especialista na compreensão, pesquisa e orientação da práxis educativa, 

tendo em vista a qualificação e transformação dos espaços educacionais". (FRANCO, 

2011) 

Ao segundo questionamento, posso responder com muita convicção e 

experiência com o currículo pós DCNP, que é incoerente pensar que o Pedagogo e o 

docente são sinônimos. Um erro conceitual sem tamanho e uma irresponsabilidade 

com a produção de conhecimento acerca dos problemas educacionais. Os professores 

são atores importantes e, devem contribuir na produção da pesquisa como sujeitos 

ativos no processo. Todavia, a identidade a ser construída no currículo da Pedagogia 

não deve ser de docente e sim, de Pedagogo.  

Precisamos de currículos distintos, com clareza e finalidade formativa 

específicas ao objeto de trabalho de ambos. Não podemos ignorar as ricas 

experiências e tradições no campo da formação de professores e Pedagogos, assim, o 

período histórico de uma determinada época não pode centralizar o discurso, sem a 
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humildade de reconhecer a urgência de reelaboração dos conceitos de Pedagogia e 

docência. 

A esse respeito, a professora Lourdes Montero, pesquisadora da Cátedra na 

Universidade de Santiago de Compostela, em seu livro A construção do conhecimento 

profissional docente (2001), enfatiza que o conhecimento sobre o ensino deve ser 

gerado por especialistas, e dentro deles, elenca o Pedagogo como profissional 

encarregado de estudar a problemática educativa com vistas a garantir o 

desenvolvimento profissional dos professores. 

A terceira indagação ao nosso entendimento é crucial para desconstruir essa 

uniformidade conceitual e epistemológica entre docência e pedagogia. Referenda e 

justifica a pedagogia enquanto fazer científico, capaz de organizar sua racionalidade e 

sua prática social para atender à especificidade da práxis, ou seja, refletir criticamente, 

organizar e propor outros modos de processo que oriente o trabalho pedagógico.  

A Pedagogia tem o caráter ao mesmo tempo explicativo, praxiológico e 

normativo da realidade educativa, pois investiga teoricamente o fenômeno da 

educação, formula orientações para a prática a partir da própria ação e propõe 

princípios e normas aos fins e meios educativos. (FRANCO, 2008, p. 148) 

O entendimento da proposta defendida nessa pesquisa, concebe 

diferenciações entre o papel do professor e do Pedagogo, defendemos a formação do 

Pedagogo vinculado à área de estudos pedagógicos da e para a educação, onde sua 

formação tenha como base os conhecimentos pedagógicos e não, a docência, que a 

nosso ver se inscreve dentro de uma modalidade organizacional de trabalho. 

Franco (2008) realizou uma pesquisa nas obras de estudiosos da Pedagogia 

no Brasil, entre as décadas de 1930 ou 1940, época de criação dos cursos de 

Pedagogia no Brasil, para constatar como a questão em torno da Pedagogia, a ciência 

da educação, estava sendo interpretada naquela época. A partir da análise de escritos 

de autores brasileiros, a exemplo de Pedro Anísio (1934) e Andrade Filho (1957), a 

autora evidencia que desde aquela época, a Pedagogia já era concebida como área de 

conhecimento necessária a formação de professores. 

O curso de Pedagogia, como curso de formação de professores da Educação 

Básica: Educação Infantil, séries iniciais do Ensino Fundamental e formação de 



70 

 

professores em nível de Ensino Médio, instituído pela Legislação em vigor (Diretrizes 

Curriculares - Resolução CNE/CP n. 1 de 15 de maio de 2006), encontra-se em 

contradição com a Pedagogia como Ciência da Educação, segundo Pimenta, Franco e 

Libâneo (2011), pois entende-se por esta legislação que a Pedagogia tem como base a 

docência e, infelizmente, não considera o estudo do fenômeno educativo, em múltiplas 

dimensões. 

Vieira (2008) aponta que o grande nó e ponto de discórdia tem início em 1980, 

entre os intelectuais da educação, quando se intensificaram os debates em prol do 

Movimento Nacional de Revisão da Formação dos Profissionais da Educação, sendo o 

foco do debate a docência como base da formação do Pedagogo. Desse período em 

diante, muito se debateu acerca da questão da formação dos Pedagogos. Em 2005, o 

Manifesto dos Educadores Brasileiros ficou conhecido como o movimento que 

desencadeou o debate, o qual, em conformidade com Vieira (2008), assumiu uma 

posição nitidamente contrária à minuta das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Graduação do Curso de Pedagogia – Licenciatura (DCNP) do CNE.  

Esse manifesto liderado pela Professora Selma Garrido Pimenta circulou na 

comunidade educacional via internet, a partir de setembro daquele ano, contando com 

o apoio de aproximadamente 120 educadores, que o apoiavam. Em termos gerais, 

estes criticavam a equivalência do curso de Pedagogia a um curso de formação de 

professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental e propunham que o curso 

fosse bacharelado”. (MANIFESTO, 2005) 

Nesse movimento contrário, a minuta proposta pelas DCN-2006, Pimenta (2004) 

registra que o enfoque atribuído à docência como base da formação do Pedagogo 

fragilizaria esse profissional, porque retira do curso o campo pedagógico, que constitui 

a produção do conhecimento, já que estipula que a base da formação do Pedagogo 

deveria ser a pesquisa em educação. Libâneo (2006) também defende esse 

pressuposto, justificando que a Pedagogia deve estudar “o fenômeno educativo em 

toda sua complexidade e amplitude”. (p. 220)  

Drummond (2010) verifica que a identidade do Pedagogo foi atingida de forma 

ambígua na regulamentação da formação feita pelo CNE. Positivamente, ampliou-se o 

leque de atuação profissional, dando ao Pedagogo o privilégio de ocupar, 



71 

 

privativamente, um espaço profissional de grande importância e extensão. Por outro 

lado, há o desprestígio do Pedagogo, como especialista em educação, com um campo 

mais restrito de atuação, embora possa ser considerado de prestígio, pela 

diferenciação social. Agregue-se a esse desprestígio uma possível transformação 

difusa do campo epistemológico de sustentação da profissão, com a focalização 

discursiva na dimensão prática da pedagogia, em detrimento da dimensão teórica. 

Libâneo e Pimenta (2002) defendem que a natureza e os conteúdos da 

educação nos remetem primeiro a conhecimentos pedagógicos, e só depois ao ensino 

enquanto modalidade peculiar de prática educativa, constituindo-se, então, a base da 

identidade profissional do educador por meio da ação pedagógica, não da ação 

docente. 

Contrários à tese que reduz o trabalho pedagógico e, consequentemente, a 

formação do Pedagogo com base na docência, tendo em vista a descaracterização da 

pedagogia como campo teórico-investigativo e a sua identificação com uma 

licenciatura, Libâneo e Pimenta (2002) se posicionam a favor de uma concepção de 

educador em que a base de sua identidade profissional seja a teoria e a prática em 

torno dos saberes pedagógicos, sob o argumento de que não há identidade conceitual 

entre a pedagogia e a formação de professores. 

Quase em tom de apelo e implicada com a pedagogia enquanto área de 

conhecimento, insisto: precisamos retomar o debate sobre o objeto e identidade do 

curso de pedagogia, carecemos de escutar os estudantes, já se passaram nove anos 

da aprovação das Diretrizes e os remendos ao longo desse tempo, não se tem dado 

conta de ir a fundo na raiz do problema. 

Assim, a identificação do curso com a formação de professores, como uma 

licenciatura, tem-se caracterizado como o principal aspecto responsável pela redução 

do campo epistemológico da Pedagogia. Libâneo e Pimenta (2002) esclarecem que 

essa concepção foi adotada em razão de circunstâncias peculiares da história da 

educação do nosso país, apontadas anteriormente, como resposta às críticas da 

divisão do trabalho na escola, com base no entendimento de que o Parecer 252/1969, 

ao instituir as habilitações, estaria reproduzindo a ideologia implícita na reforma 

universitária de 1968. 
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Ao apresentar os fundamentos da Pedagogia como ciência da educação, Franco 

(2008) é emblemática ao afirmar que “a base de formação dos profissionais da 

educação deverá ser os fundamentos dos estudos pedagógicos” (p.33), esclarecendo 

que, se inadequadamente se afirma que a base da identidade da formação do 

Pedagogo é a docência, inverte-se a lógica dessa epistemologia, pois parte-se para 

identificar um campo conceitual de uma de suas decorrentes práticas, a docência, e 

não de sua matriz conceitual. 

Em discordância, Scheibe, intelectual da ANFOPE, defende a docência como 

base do curso:  

A tese defendida por esta proposta, procura garantir a formação 
unificada do Pedagogo, profissional que, tendo como base os estudos 
teórico-investigativos da educação, é capacitado para a docência e 
consequentemente para outras funções técnicas educacionais, 
considerando que a docência é a mediação para outras funções que 
envolvem o ato educativo intencional. (2007, p. 7) 

 

O Conselho Nacional de Educação parece ter absorvido a posição defendida 

pela ANFOPE e entidades alinhadas, que concebem a base da formação do Pedagogo 

a partir da docência e a ela se articulam a gestão e a produção do conhecimento, 

apesar das manifestações contrárias a esta prerrogativa. Talvez, em uma tentativa de 

buscar o consenso, ampliou-se o campo de atuação do Pedagogo, na medida em que 

confere a este profissional a licença para atuar em diversos segmentos, dentro e fora 

do espaço escolar.  

No entanto, Libâneo (2011) nos alerta que as teses defendidas por adeptos da 

ANFOPE resultam de equívocos conceituais na definição de pedagogia e do trabalho 

do Pedagogo, expressos no mote da docência como base da formação profissional de 

todos os educadores. De acordo com o autor, tais limites conceituais dificultam a 

limpidez no debate sobre formação de educadores, invisibilizando a distinção entre 

pedagogia e docência. 

Kuenzer e Rodrigues (2007) explicam que, ampliar demasiadamente a 

concepção de ação docente foi uma estratégia para rebater as críticas que vinham 

sendo feitas à redução do campo epistemológico da Pedagogia e ao resultado deste 

esforço, gestou uma concepção de ação docente, com abrangência na participação na 
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organização e gestão de sistemas e instituições de ensino e a produção e difusão do 

conhecimento científico-tecnológico do campo educacional em contextos escolares e 

não escolares. 

A defesa em prol da terminologia docência alargada, como atividade que não se 

restringe às atividades de sala de aula e compreendem atividades de organização e 

gestão de sistemas e instituições de ensino, de acordo com as autoras Kuenzer e 

Rodrigues pode ter sido uma estratégia do CNE para responder às críticas de que o 

curso de Pedagogia seria restringido exclusivamente à docência. 

 

O Parecer CNE/CP n. 05/05 amplia demasiadamente a concepção de 

ação docente provavelmente para rebater as críticas que vinham sendo 

feitas à redução do campo epistemológico da Pedagogia que a 

centralidade nesta categoria determinava e, ao mesmo tempo, produzir 

uma formulação que, pela abrangência, fosse mais consensual. Como 

resultado deste esforço, a concepção de ação docente passou a 

abranger também a participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino e a produção e difusão do conhecimento 

científico-tecnológico do campo educacional em contextos escolares e 

não escolares, assumindo tal amplitude que resultou descaracterizada. 

(KUENZER E RODRIGUES, 2006, p. 190) 

 

Evangelista e Triches (2008) evidenciam, após análise das Diretrizes, uma 

hegemonia do termo docência, chave que define a identidade e ação do profissional. 

Ao realizarem uma contagem de palavras no referido documento identificam que: a 

palavra “docência/docente” aparece oito vezes no texto, “professor” cinco, 

“licenciatura/licenciado” nove, “gestão” nove, “pesquisa” quatro, “produção de 

conhecimento” uma, e “Pedagogo” não aparece.  

Sobre este assunto, Evangelista trabalha com a hipótese de que o alargamento das 

funções docentes, impresso nas diretrizes produz um “professor gestor” que assumirá 

várias funções no interior e fora da escola, conforme se verifica no trecho que segue: 

 

A Resolução n. 1/06 do CNE apresenta uma concepção de “docência 

instrumental” na medida em que coloca o professor como executor de 

tarefas para as quais não precisa ter uma formação teórica mais 

consistente. À medida que a docência supõe o gestor e que o próprio 

professor poderia ser chamado “professor gestor”, corre-se o risco de 
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verificar-se o alargamento da formação corresponder a um alargamento 

das funções docentes no interior da escola e para fora dela. (2006, p. 

21) 

 

O conceito de docência abrange intrinsecamente numa mesma formação o 

professor, o gestor e o pesquisador. Temos uma nova configuração para a formação do 

Pedagogo, que não se restringirá à formação de professores, nem à formação de 

especialistas; a nova configuração do curso abrange essas duas áreas em uma 

formação única. 

Triches, pesquisa sobre as DCNP, indica algumas possíveis consequências 

desse quadro de docência ampliada. A autora acredita que, como a Resolução 

determina níveis de ensino e áreas de atuação, mas abre, sem muitos esclarecimentos, 

um vasto campo de possibilidades de formação em nome da autonomia de projeto das 

instituições, corre-se o risco de empobrecimento da formação com cursos generalistas, 

e, ao invés de qualidade, teremos quantidade e polivalências. (TRICHES, 2006, p. 3) 

A concepção de docência alargada não ocorreu de forma isolada no campo da 

formação do Pedagogo; essa noção se apresentava como um modelo de formação do 

professor a partir da década de 1990, conforme indica Campos (2002): 

 

A ampliação das atividades docentes que observamos no quadro 

brasileiro, não é fato isolado. Os relatos de experiências internacionais 

têm indicado que de fato, se vivem na atualidade, mudanças 

significativas, tanto no âmbito da escola como na formação dos 

professores. A afirmação da docência como profissão, como vimos 

anteriormente, divide autores e também professores, órgãos de 

representação, associações, sindicatos. Há, contudo, uma tendência 

crescente que aposta na profissionalização dos professores como um 

processo que adquire novos contornos e que inscreve, por isso, novas 

possibilidades de valorização do magistério. Esse “alargamento” das 

funções pode ser interpretado como uma possibilidade de ampliação na 

autonomia docente, pois a assunção dessas novas responsabilidades 

implica de forma mais direta o professor “como pessoa e como 

profissional” (NÓVOA, 1992).  

 

Por outro lado, as Diretrizes apresentam uma concepção de “docência 

instrumental” na medida em que colocam o professor como executor de tarefas, para 
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as quais não precisa ter uma formação teórica mais consistente. A inclusão da gestão 

na formação do professor se insere num movimento gerencialista que, segundo 

Evangelista (2006), o próprio professor poderia ser chamado “professor gestor”. 

É nesse sentido, que convidamos a uma reflexão mais crítica em torno da 

defesa da docência alargada como identidade do curso de pedagogia, para que não 

possamos cair no erro de profissionalizar em um único curso diferentes atribuições 

voltadas para um contexto de formação generalista, que ao invés de qualidade 

apresenta quantidade e polivalências. 

Nesse contexto, há que ter muito cuidado com a defesa em prol do alargamento 

da docência como algo de grande significado para o trabalho do professor, uma vez 

que o processo de alargamento das funções docentes é resultado da política nacional, 

que visa a uma reestruturação do trabalho pedagógico e com isso precisa adaptar os 

docentes para desempenhar novas funções, mediante a bandeira de profissional 

polivalente, flexível, profissionalmente capaz de realizar várias atividades em espaços 

escolares e não escolares, tendo um alto índice de adaptabilidade ao mercado de 

trabalho. 

Oliveira (2004), analisando o trabalho docente nas reformas educacionais 

brasileiras, aponta que o  

 

trabalho docente não é definido mais apenas como atividade em sala de 
aula, ele agora compreende a gestão da escola no que se refere à 
dedicação dos professores ao planejamento, à elaboração de projetos, 
à discussão coletiva do currículo e da avaliação. (p.132) 

 

Em meio a discordâncias conceituais defendidas pela Anfope e demais 

pesquisadores (Selma Garrido Pimenta, Jose Carlos Libâneo e Maria Amélia Franco), 

foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, a Resolução n. 1, de 15/05/2006, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, propondo o curso 

como uma licenciatura e atribuindo a estes licenciados a formação de professores para 

a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o ensino 

médio, na modalidade Normal, a educação de jovens e adultos, além da formação de 

gestores. Essa licenciatura passa a ter amplas atribuições, embora tenha como eixo a 

formação de docentes para os anos iniciais da escolarização.  
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Libâneo (2006) tece uma crítica acerca da abrangência das funções do 

Pedagogo, estabelecidas pela atual DCNP (2006): 

 

[...] É difícil crer que um curso com 3.200 horas possa formar 
professores para três funções que têm, cada uma, sua especificidade: a 
docência, a gestão, a pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons 
professores e bons especialistas, com tantas responsabilidades 
profissionais a esperar tanto do professor como do especialista. Insistir 
nisso significa implantar um currículo inchado, fragmentado, aligeirado, 
levando ao empobrecimento da formação profissional. (p.12) 

 

Desse modo, temos uma complexidade curricular exigida para esse curso que 

se destina à formação na docência, com habilidades de planejamento, execução, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação, 

de projetos e experiências educativas não escolares; a produção e difusão do 

conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e 

não escolares.  

A formação do Pedagogo na atual DCNP está voltada para construir a 

competência de um profissional no âmbito da pesquisa, da gestão e do ensino e em 

todas as demais áreas que antes estavam agregadas em torno do Pedagogo 

especialista, o que garantiria os conhecimentos profissionais para investigação e 

produção de pesquisas no âmbito educacional, bem como, atividades correlatas com 

orientação e gestão educacional. Assim, temos uma gama variada de competências 

em torno de uma única licenciatura vinculada ainda à docência. 

Ainda segundo Libâneo (2011), para se atingir níveis mínimos desejáveis de 

qualidade da formação, ou se forma um bom professor, ou se forma um bom gestor, ou 

um bom coordenador pedagógico, ou um bom pesquisador ou um bom profissional 

para outra atividade. Não é possível formar todos esses profissionais num só curso, 

nem essa solução é aceitável “epistemologicamente”. Um processo de formação com 

base no aligeiramento do currículo. 

As DCNP (2006) preconizam para o profissional formado em pedagogia, 

algumas competências que vão além da docência e determinam em seu Art. 5º que o 

egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 
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 I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária;  

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 

contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 

intelectual, social;  

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na 

idade própria;  

IV - 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;  

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas;  

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano;  

VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação 

e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas;  

VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade;  

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a 

contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas e outras;  

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes 

sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;  
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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;  

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre 

alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 

experiências não escolares; sobre  processos de ensinar e de aprender, em diferentes 

meios e organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas;  

XV - Utilizar com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos;  

XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares implantar, 1º No caso 

dos professores indígenas e de professores que venham a atuar em escolas indígenas; 

II - atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e ao estudo de temas 

indígenas relevantes. § 2º As mesmas determinações se aplicam à formação de 

professores para escolas de remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por 

receber populações de etnias e culturas específicas. 

De acordo com Kuenzer e Rodrigues (2007), [...] o perfil e as competências são 

de tal modo abrangentes, que lembram as de um “novo salvador da pátria”, para cuja 

formação o currículo proposto é insuficiente [...] (p. 42). As competências elencadas, 

são muito ampliadas e “dizem respeito predominantemente a dimensões práticas da 

ação educativa, evidenciando-se o caráter instrumental da formação”. (KUENZER E 

RODRIGUES,  p. 42) 

A gestão e a investigação demandam ações que não podem ser reduzidas à de 

docência, que se caracterizam por suas especificidades; ensinar não é gerir ou 

pesquisar, embora sejam ações relacionadas. Nesse contexto, temos uma abrangência 

muito grande em termos curriculares para uma única graduação, o que provavelmente 



79 

 

causa um conflito identitário nos estudantes ao final do curso de pedagogia, que se 

traduz em suas narrativas principalmente nas disciplinas de estágio supervisionado e 

didática. 

No Título VI da LDBEN 9.394/1996 (Dos Profissionais da Educação), tem-se a 

distinção entre o professor ou o docente de outras funções do magistério. Já os 

profissionais da educação devem, antes de tudo, possuir formação docente (art. 62) 

e/ou formação pedagógica (art. 63, II) e formação de profissionais de educação para 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica em âmbito da licenciatura em Pedagogia e mediante pós-graduação 

(art. 64, parágrafo único). 

 

 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 
um 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.  

Art. 63 – Os institutos superiores de educação manterão: 

(...) 

II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica. 

Art. 64 – A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em curso de graduação em pedagogia ou 
em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

 

Cabe chamar atenção para dois aspectos nesses artigos da LDB 9394/96 que 

interferem no lócus de atuação do Pedagogo e trazem à tona uma discussão 

interessante em torno do Pedagogo docente e o Pedagogo especialista, sem que haja 

uma dicotomia entre o pensar e o executar, visto que a docência se institui como uma 

das atividades da ação pedagógica, mas não é a única. 

Em relação ao primeiro aspecto, o Artigo 62 explicita que se pode admitir ainda a 

formação em nível médio para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino 

fundamental, ou seja, parece haver ainda brechas na lei para a contratação de 
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profissionais de nível médio, ou seja, sem a licenciatura, o que de certa forma entra em 

choque com o campo de trabalho do Pedagogo que, dentro de suas habilitações seria 

o profissional responsável para atuar nessa etapa inicial da educação básica. 

 Outro aspecto a considerar, seria a admissão de profissionais em nível de pós-

graduação para atuar em diferentes esferas de gestão e coordenação no âmbito das 

escolas, o que de certa forma também incide no lócus de trabalho do Pedagogo que 

tem dentro de suas atribuições a administração, o planejamento, a supervisão e 

orientação educacional para a educação básica. O que se pode depreender daí é que 

existe uma grande brecha nessa lei que retira do Pedagogo a exclusividade no âmbito 

dos cargos de especialista (supervisor, orientador educacional e gestão) para atuação 

no cenário da escola básica. 

Essa brecha enfraquece o lócus de atuação profissional em pedagogia, pois 

retira dele áreas de atuação que sempre estiveram no terreno do seu fazer profissional. 

Cabe destacar que a própria lei diferencia o docente dos profissionais da educação, 

que atua na gestão, planejamento e orientação da educação básica. É nesse contexto, 

que trazemos à tona a discussão em torno do Pedagogo especialista e Pedagogo 

docente, para que se possa compreender o equívoco da atual DCNP em relação aos 

reducionismos da formação do Pedagogo em torno da docência. 

Essa denominação (Pedagogo Especialista) no meio acadêmico pode ser 

bastante criticada, tendo como pano de fundo uma antiga crítica entre o que pensa e o 

que executa, além de carregar consigo um estigma advindo desde o período da 

ditadura militar, quando se problematizava a lógica de reprodução e alienação à qual 

estava submetida a escola. Cabe ressaltar que, ao evocar essa terminologia não tenho 

uma linha de pensamento que converge a favor da racionalização e fragmentação de 

saberes, que concebe o especialista como sujeito que pensa e o docente como único 

executor. 

 Defendo que essa terminologia, ela pode ser ressignificada a partir de uma 

perspectiva política, que tem a intencionalidade de pensar a escola a partir do processo 

de trabalho da gestão, orientação e coordenação como um campo investigativo que 

produz conhecimento nessa área e potencializa o trabalho pedagógico para além da 

docência.  
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Convergindo com esse pensamento, Libâneo (1998) aponta para uma formação 

diferenciada do Pedagogo especialista e do Pedagogo escolar, dada a diversidade de 

práticas educativas na sociedade, níveis de atuação e a realidade em que atuarão. No 

entanto, acredita que a formação de profissionais da educação não diretamente 

docentes é uma necessidade e que um sistema de formação não pode ignorar. 

Essa formação diferenciada não defende o esquema 3 + 1, com blocos de 

disciplinas curriculares separados para o bacharelado e a licenciatura, composta por 

três anos e depois mais um ano de Didática para a aquisição da licenciatura. Direciono 

o meu pensar para um curso específico de Pedagogia que dê conta de formar um 

profissional capaz de operacionalizar articulações entre teoria e a prática educativa. 

Assim a “pedagogia é concebida como ciência da e para a práxis educativa, que 

deverá produzir conhecimentos que fundamentam tal prática, delineados a partir dos 

saberes pedagógicos produzidos pelos docentes.” (FRANCO, 2008, p. 132) 

Comungamos das ideias defendida por Libâneo (2000; 2011), Pimenta e 

Libâneo (2002) e Franco (2011), na defesa de cursos distintos para formar professores 

e Pedagogos. Nessa ótica, seria um curso de pedagogia para formar o Pedagogo 

stricto sensu e um de licenciatura para formar professores para o nível infantil e 

fundamental.  

A proposta desses pesquisadores se fundamenta da seguinte maneira: a) as 

faculdades de educação ofereceriam dois cursos distintos, um de pedagogia e um de 

licenciatura para a docência no ensino fundamental e médio; b) o Pedagogo receberia 

formação especializada através de habilitações, entre elas, a pedagogia escolar; c) o 

licenciado obteria habilitações para a docência, nas disciplinas de 5ª a 8ª série e ensino 

médio ou nas séries iniciais; e d) a estrutura curricular teria uma base comum, 

englobando conhecimentos referentes aos fundamentos da educação, da escola e do 

ensino e de uma parte específica de conhecimentos profissionais, definidos conforme o 

contexto de atuação profissional (Pedagogo, docente ou outra habilitação). (FRANCO; 

LIBÂNEO; PIMENTA, 2011, p. 32) 

Nessa mesma perspectiva, Libâneo (2006) enfatiza que a ideia de conceber o 

curso de Pedagogia como formação de professores, é muito simplista e reducionista, é, 

digamos, uma ideia de senso comum. A Pedagogia se ocupa, de fato, com a formação 
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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. 

Após nove anos de aprovação das Diretrizes do Curso de Pedagogia – 2006, 

ainda vivenciamos um período confuso quanto à formação desses profissionais, pois 

são muitas as críticas ao modelo formativo empreendido principalmente pelas 

instituições privadas na modalidade EAD, que hoje formam um grande quantitativo dos 

profissionais de Pedagogia, desvinculados da pesquisa. O curso de Pedagogia se torna 

uma profissão com diferentes habilitações, mas que em sua base formativa ainda 

carece de uma clareza e um currículo apropriado ao que se propõe.  

E como afirma Saviani (2007) esse documento revela uma situação paradoxal: o 

documento é, ao mesmo tempo, extremamente restrito e demasiadamente extensivo; é 

muito restrito no essencial e muito extensivo no acessório. 

Ainda segundo Drumond (2010) há uma circulação de vários discursos ora 

articulados, ora desarticulados entre as dimensões práticas, de formação e 

epistemológicas no campo da pedagogia. Deveríamos por isso falar no plural: 

pedagogias, que se constituem nos vários contextos de produção teórica, prática e de 

formação. 

Nesse cenário, o curso de pedagogia da UEFS tem se instituído a partir de um 

viés generalista e ao mesmo tempo restritivo à identificação da identidade dos 

graduandos ao contexto da docência. Poderíamos dizer que já seria de se esperar tal 

repercussão, uma vez que as DCNP recomendam a base formativa voltada para a 

docência, todavia há que problematizar que o eixo da formação se ancora na docência, 

gestão e conhecimento.  

As recomendações das DCNP (2006) caminham na direção de fazer com que os 

cursos de Pedagogia construam conhecimentos profissionais que garantam a atuação 

do profissional de Pedagogia em diferentes espaços, entretanto, os estudantes 

mostram insatisfação ao final do curso, pois não se sentem preparados para assumir o 

contexto da profissão. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O problema de pesquisa foi gestado a partir da experiência enquanto professora 

do Curso de Pedagogia (8º semestre), frente às diferentes habilitações propostas pela 

DCNP (2006) e as narrativas dos alunos em relação à mobilização de conhecimentos 

profissionais ao final do curso. Discorreremos abaixo sobre o caminho metodológico 

que delineou o nosso estudo e favoreceu a construção das categorias de análise para 

discutir e aprofundar a nossa questão de pesquisa: que fatores implicaram nos 

processos de identificação e identidade profissional construídos pelos 

estudantes concluintes, face às diferentes atribuições profissionais propostas 

pela Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (2006)?  

Esta pesquisa busca uma compreensão sobre os processos de identificação do 

futuro pedagogo com sua profissão face às  diferentes atribuições profissionais 

propostas pela DCNP – 2006. A metodologia qualitativa proporcionou-nos o melhor 

método a ser empregado, uma vez que esse estudo se ancora no campo dos valores, 

crenças, representações e opiniões dos graduandos (8º semestre) em relação à sua 

trajetória no currículo de Pedagogia.   

A pesquisa qualitativa, de acordo com Ludke e André (1986), envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e preocupa-se em 

retratar a perspectiva dos participantes.  

Nesse aspecto, essa pesquisa não tem a pretensão de conceber os resultados 

como o caminho no qual deve ser orientado os cursos de licenciatura em Pedagogia, a 

finalidade maior é abrir o diálogo, ampliar horizontes, problematizar os documentos 

pesquisados, sem estabelecer verdades absolutas. 

Para Minayo (2004), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
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Por isso, esta pesquisa trata de um estudo exploratório numa abordagem 

qualitativa de pesquisa, uma vez que não tem a intenção de encontrar respostas 

absolutas, mas problematizar e compreender os processos de identificação e de 

identidade construídos pelos estudantes concluintes no Curso de Pedagogia, face as 

diversas habilitações propostas pela DCNP (2006). Nesse percurso, a teoria se 

construía e reconstruía ao longo do processo, num diálogo constante com o aporte 

teórico conceitual e os instrumentos de análise. 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos 

ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. (GIL, 2008, p. 26) 

Nesse ínterim, esperamos que, mediante o estudo exploratório, os dados 

coletados, a partir das narrativas dos estudantes, deem subsídios para a discussão no 

âmbito da formação do Pedagogo e suas diferentes habilitações numa carga horária de 

3.200h. Não pretendemos esgotar a discussão, ao contrário, a partir dos achados 

esperamos que ocorra a continuidade de pesquisas para contribuir com as discussões 

acadêmicas.  

Nesta caminhada entre a escolha do método e o tipo de pesquisa, foi necessário 

desenhar os instrumentos que dariam suporte ao problema. O percurso a ser trilhado 

indicava a importância de conhecer de forma mais espontânea o perfil dos sujeitos, a 

compreensão quanto à escolha do seu curso de formação e sua origem escolar. Desse 

modo, elegemos o questionário com questões abertas para dar suporte. 

O problema ainda apontava para a questão do currículo (prescrito, real e oculto), 

assim, elegemos a análise do Projeto de Curso da UEFS e a técnica do grupo focal 

como instrumentos que dariam subsídios e potencializariam a nossa busca. A utilização 

do grupo focal, e não da entrevista, ao nosso ver, foi a melhor técnica empregada, uma 

vez que abrangeria um número significativo de sujeitos que, na interação e vivência 

com o tema, poderiam fazer a discussão a partir da multiplicidade de pontos de vista. 

A técnica do grupo focal possibilitou a compreensão da realidade por um 

determinado grupo social (alunos do 8º semestre da UEFS) que analisaria, a partir de 

suas experiências cotidianas, o currículo de Pedagogia, face às diferentes habilitações.  
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Desse modo, a técnica do grupo focal foi o caminho ideal para o desenho 

metodológico desta pesquisa. De acordo com Gatti (2012), o grupo focal se define 

como um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir 

e comentar um tema, que é o objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal. 

Conforme nos orienta Gatti (2012), no grupo focal é muito importante o respeito 

ao princípio da não diretividade, pois o moderador ou facilitador deve conduzir a 

comunicação ou a discussão sem interferências indevidas, como a emissão de 

opiniões particulares ou conclusões, todavia não será uma postura “laissez-faire”.  

Os participantes de um grupo focal devem apresentar certas características em 

comum, que estão associadas à temática central em estudo. O grupo deve ser, 

portanto, homogêneo em termos de características que interfiram radicalmente na 

percepção do assunto em foco, desse modo elegemos como um grupo, os estudantes 

do 8º semestre do curso de Pedagogia. A escolha dos sujeitos não considera que as 

experiências e aprendizagens são idênticas, mas tem como princípio a trajetória 

curricular dos participantes no curso de Pedagogia. 

 

5.1 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi baseada na resolução 196/96 do CONEP que regulamenta as 

pesquisas com seres humanos. Este trabalho teve como base os quatro pilares básicos 

da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, visando 

assegurar a integridade individual e coletiva dos sujeitos envolvidos na pesquisa.  

 Para a participação na pesquisa, os sujeitos participantes, assinaram o Termo 

de Consentimento e Livre Esclarecimento - TCLE, onde estes ratificaram a 

aceitabilidade com relação à sua participação. Este termo apresentou dados sobre o 

título e objetivos da pesquisa, e respaldou os direitos dos sujeitos participantes, 

baseados na Resolução 196/96. 
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5.2 UNIVERSO PESQUISADO  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), que se caracteriza como uma instituição pública de ensino superior, mantida 

pelo governo do Estado da Bahia, e exerce atividades de ensino, pesquisa e extensão 

em diversas áreas do conhecimento.  

A UEFS fica situada na Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte na cidade de 

Feira de Santana – BA, é autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 no ano de 1976, e 

reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86, de 19/12/86 e Recredenciada pelo 

Decreto Estadual nº 9.271, de 14/12/2004, atualmente a instituição oferece os 

seguintes cursos: Licenciatura em: Biologia, Pedagogia, Matemática, Letras 

Vernáculas, Letras com Inglês, Letras com Espanhol, Letras com Francês, História, 

Música, Geografia, Física, Educação Física, Bacharelado em Física, Bacharelado em 

Biologia, Bacharelado em Geografia, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Alimentos, Farmácia, Psicologia, Direito, Economia, Ciência Contábeis, 

Administração, Enfermagem, Odontologia, Medicina, Agronomia, Química e Filosofia.     

A UEFS atende uma demanda de estudantes locais e de outras cidades 

próximas, incluindo Salvador, como consequência da proximidade com essas cidades e 

da baixa oferta de vagas no ensino superior público brasileiro. É a segunda 

universidade pública mais antiga da Bahia e a mais antiga dentre as estaduais, 

considerando-se a data de reconhecimento como uma universidade pelo poder público, 

sendo a terceira maior universidade pública na Bahia em número total de alunos. 

 Logo, a escolha pelo local da pesquisa em primeiro momento ocorre pela 

implicação enquanto formadora no curso de Pedagogia e ex-aluna da graduação, do 

potencial que a instituição possui como de espaço de formação, de construção de 

saberes e apropriação de conhecimento à aprendizagem da docência. Outro aspecto 

que justifica tal escolha, decorre da necessidade de uma discussão mais ampliada em 

torno da construção da identidade do Pedagogo e da diversidade de habilitações 

proposta pela DCNP (2006). 
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5.2.1  O curso de Pedagogia da UEFS 

 

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana, em seu 

projeto original, datado de 1983 e aprovado pela Resolução CONSU 01/84, de 

23/03/84, foi instalado em 1987, a fim de atender à demanda de formação superior 

exigida para o sistema de ensino da região geo-educacional de Feira de Santana. 

O curso de Pedagogia está vinculado ao Departamento de Educação e a última 

restruturação curricular ocorreu em 2002, de acordo com o Projeto de Curso que 

descreve as avaliações organizadas pelo Colegiado do curso com os alunos. De 

acordo com o projeto de Curso do Pedagogia da UEFS (2002), a perspectiva para o 

curso é de que ele possa mediar novas formas de abordagem da relação teoria-prática, 

superando a compartimentalização entre o pensar e o fazer, o docente e o especialista, 

afirmando a docência como base da identidade profissional do Curso.  

Os alunos do referido curso ingressam na universidade mediante um processo 

de seleção intitulado PROSEL – Processo Seletivo, que ocorre com a frequência anual. 

O curso é ofertado no turno matutino com o quantitativo de vagas equivalente a 40 

alunos, a cada processo de seleção. 

O projeto da UEFS passou por adequação curricular no ano de 2002, após 

encontros de avaliação, realizados com estudantes e professores, no intuito de discutir 

o currículo. Conforme dados evidenciados no projeto de curso, o primeiro encontro de 

avaliação ocorreu em 1990, e já indicava algumas lacunas em relação à desarticulação 

das disciplinas, à superposição de conteúdos e ao distanciamento entre disciplinas e 

objetivos do curso; o segundo encontro ocorreu em 1994, e ampliou a discussão junto 

aos professores das escolas públicas, refletindo sobre a identificação de algumas 

fragilidades em relação à interdisciplinaridade, à ampliação das habilitações, ao diálogo 

entre Colegiado e corpo discente, além das inquietações anteriores que apareceram na 

primeira avaliação; o terceiro momento, de avaliação, ocorreu em 1997, e mais uma 

vez apontava para a necessidade urgente de reestruturação do currículo, sendo 

criticada a concepção do curso, que estava pautada na transmissão de conteúdo, na 

falta de flexibilização do conteúdo e o distanciamento entre teoria e prática. 
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5.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os participantes dessa pesquisa foram 26 graduandos (8º semestre) do curso de 

Pedagogia da UEFS, que estariam concluindo o curso no referido semestre da 

pesquisa. Assim, o princípio de inclusão para a participação da pesquisa foi a seleção 

de sujeitos que já estavam concluindo o curso em Pedagogia e, portanto, tinha 

vivenciado todo o currículo do curso. 

Foi realizada uma composição de três grupos referentes aos semestres de 

conclusão 2013.2, 2014.1 e 2014.2. Tal escolha teve a intenção de ampliar o debate e 

os achados da pesquisa, uma vez que teríamos concepções diferenciadas de grupos 

heterogêneos, que não fazem parte de uma mesma turma, e assim ocorreria uma 

melhor fidedignidade aos dados coletados. 

Os sujeitos foram 100% do sexo feminino, possuem faixa etária, entre 22 e 48 

anos e, em sua maioria, são advindos de escola pública. 

 

 

5.4 ETAPA DA COLETA DE INFORMAÇÕES (TÉCNICAS E INSTRUMENTOS) 

 

Este trabalho combina uma abordagem quantitativa (relevância das respostas do 

questionário) preliminar e uma segunda abordagem, qualitativa, principal, sobre a qual 

nos concentraremos na análise dos resultados, mediante a técnica do grupo focal, de 

caráter qualitativo.  

Os instrumentos utilizados para a realização da pesquisa foram: a) questionário; 

b) análise do projeto do curso de Pedagogia da instituição pesquisada, c) técnica do 

grupo focal com os graduandos em Pedagogia do 8º semestre.  

A) O questionário de sondagem preliminar aos sujeitos da pesquisa foi elaborado com 

perguntas abertas que permitem liberdade ilimitada de respostas ao informante. 

Proporcionou compreender o perfil dos estudantes e aspectos referentes à escolha 

profissional. Este questionário foi imprescindível, pois possibilitou conhecer o perfil dos 

sujeitos, além de ser um instrumento que coletou de forma escrita e espontânea as 
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percepções dos graduandos em torno do objeto de estudo. O instrumento foi aplicado 

aos alunos participantes da pesquisa um momento antes das sessões de grupo focal. 

Esse instrumento foi testado com alunos de Pedagogia (não concluintes) e, após 

análise feita pela pesquisadora e orientadora, foram realizadas modificações no 

instrumento para posterior utilização com os sujeitos da pesquisa. Inicialmente, 

apresentamos o objeto de estudo da pesquisa e deixamos os alunos livres para aceitar 

ou não participar; após a confirmação dos desejosos em participar, iniciamos a primeira 

parte da pesquisa. Este instrumento foi aplicado com os alunos que, posteriormente 

participariam do grupo focal. Inicialmente, a ideia era fazer três grupos focais, com 10 

sujeitos no máximo, porém as turmas eram compostas de 20 alunos, perfazendo um 

total de 60 sujeitos. Utilizamos como recurso para a participação do grupo focal, o 

sorteio. O fato é que mesmo acatando participarem da pesquisa nas duas fases, alguns 

graduandos que aceitaram participar do grupo focal não compareceram nesse segundo 

momento, o que modificou a configuração quantitativa dos grupos.  

 

B) A análise documental do Projeto do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UEFS 

teve a intenção de verificar os conhecimentos profissionais veiculados no curso e seu 

potencial na construção da profissionalidade dos alunos. A análise das ementas que 

compõem o curso foi construída a partir três questões centrais:  1) O que se pode 

depreender acerca das disciplinas que compõem o núcleo de conhecimentos 

pedagógicos, em relação a conhecimentos profissionais da formação do Pedagogo? 2) 

O que se pode evidenciar em relação à construção da dimensão profissional nesse 

currículo e as orientações da DCNP-2006? 3) O que é possível afirmar sobre a relação 

entre as disciplinas optativas e o desenvolvimento dos saberes e competências 

necessários ao Pedagogo? 

 

C) A técnica do grupo focal permitiu o alcance de diferentes perspectivas de uma 

mesma questão (processo de identificação da identidade do Pedagogo face as 

habilitações propostas pela DCNP - 2006), por possibilitar captar a concepção de 

processos de construção da realidade por determinados grupos sociais, assim como a 

compreensão de práticas cotidianas, atitudes e comportamentos prevalecentes no 

trabalho com alguns indivíduos que compartilham traços em comum, relevantes para o 
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estudo e investigação do problema em questão. Segundo Gatti (2012), a pesquisa com 

grupos focais tem por objetivo captar, a partir das trocas realizadas no grupo, 

conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações, de um modo que 

não seria possível com outros métodos, como por exemplo, a observação, entrevista 

ou questionários. Diante de tais critérios, o Grupo focal foi realizado com os estudantes 

em Pedagogia (8º semestre), tendo como eixo discussões sobre a identidade do 

Pedagogo, os conhecimentos profissionais para as diferentes habilitações e o currículo 

do curso de Pedagogia. As discussões no grupo focal foram realizadas com os sujeitos 

da pesquisa na UEFS e posteriormente transcritas para proceder à análise dos 

depoimentos dos participantes em relação ao problema de pesquisa.  

O primeiro grupo focal foi composto por 6 estudantes e realizado no dia 20 de 

dezembro de 2013 (semestre 2013.2), numa sala do módulo II da UEFS, no horário de 

10:00h às 11:40h. A sala foi organizada com cadeiras em círculo, ao redor de uma 

mesa e em cima dela constavam dois gravadores. A pesquisadora foi a mediadora do 

grupo e contava com o apoio de uma observadora que registrava atentamente o 

ocorrido. O grupo inicialmente se mostrou apreensivo em relação à discussão, mas no 

decorrer das intervenções eles se colocavam, opinavam, concordavam e discordavam 

das ideias apresentadas em relação ao tema debatido. 

 O segundo grupo foi composto por 9 graduandos no dia 14 de maio de 2014 

(semestre 2014.1), na sala de 10, módulo IV, da referida instituição, no horário de 

10:0h às 12:00h. A sala foi organizada com cadeiras em círculo ao redor de uma mesa 

e em cima dela constavam dois gravadores. A pesquisadora foi a mediadora do grupo 

e contava com o apoio de uma observadora que registrava atentamente o ocorrido. O 

grupo iniciou a sessão sem constrangimentos e ao longo das intervenções não 

apresentaram dificuldade em relação à dinâmica da técnica;  

O terceiro grupo contou com a participação de 11 graduandos e ocorreu no dia 

26 de novembro de 2014 (semestre 2014.2), na sala de 12, módulo IV da referida 

instituição, no horário de 10:00h às 12:30h. A sala foi organizada com cadeiras em 

círculo ao redor de uma mesa e em cima dela constavam dois gravadores. O grupo, 

pelo fato de ter sido maior que os demais, exigiu da pesquisadora intervenções 

constantes para que não se perdesse em relação ao tema de discussão proposto. As 
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intervenções muitas vezes acabavam desviando o foco da discussão para outras 

questões que embora relevantes, não eram o objeto central da pesquisa. 

O momento após o grupo focal era muito interessante, pois sempre ocorriam 

conversas informais e eles traziam à tona os seus objetos de estudo monográfico, a 

insegurança do que fazer após o término do curso, como dar continuidade ao 

desenvolvimento profissional em níveis de mestrado e doutorado. 

 

 

5.5 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a realização do tratamento dos dados, a técnica escolhida foi a análise 

temática ou categorial que, segundo Bardin (1977), consiste no desmembramento do 

texto colhido em unidades, com o objetivo de descobrir os diversos núcleos de sentido 

que integram a comunicação. As informações foram, então, reagrupadas e 

categorizados pelos critérios da homogeneidade, pertinência e objetividade. Depois de 

realizado tal tratamento, os dados foram analisados em sua fase final, de forma 

reflexiva e contextualizada aos referenciais teóricos utilizados na pesquisa.  

A análise por categorias temáticas tenta encontrar uma série de significações 

que o codificador detecta por meio de indicadores que lhe estão ligados.  

 

Codificar ou caracterizar um segmento é colocá-lo em uma das classes 
de equivalências definidas, a partir das significações, em função do 
julgamento do codificador, o que exige qualidades psicológicas 
complementares como a fineza, a sensibilidade, a flexibilidade, por 
parte do pesquisador. (BARDIN, 1977) 

 

Assim, procedemos a codificação das classes utilizadas como função 

decodificadora da interface resultante das falas com o objeto de estudo. As categorias 

de ancoragem se apoiaram na fundamentação teórica utilizada através de um processo 

interdependente com os dados coletados no decorrer da pesquisa.   

Esta pesquisa está ancorada em cinco categorias que responderão aos objetivos 

a que se propõe. São elas:  a escolha da profissão; identificação e identidade 

profissional; profissionalização: saberes e conhecimentos profissionais; atos de 
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currículo do curso de pedagogia: entre o prescrito e a ação; Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Pedagogia e a formação de Pedagogos na 

UEFS. 

Na análise dos dados utilizamos as falas dos graduandos, atribuindo a cada um 

deles números sequenciados por ponto e número, a exemplo: 1.1, 3.2, 6.3. O primeiro 

número se refere ao graduando e o número após o ponto, identifica o grupo focal do 

qual ele participou (foram três grupos). Essa identificação garante o anonimato que 

certamente contribui para um maior aprofundamento nas informações. Será 

empregado, ao final de cada fala, o termo graduando, seguido do grupo de que 

participou (graduando 2.3) e assim sucessivamente, para indicar a origem da fala. 

Importa ressaltar que a expressão graduando será utilizada para denominar a fala 

gênero do feminino e do gênero masculino. 
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6 INTERPRETAÇÕES E REFLEXÕES:  IDENTIFICAÇÃO,  IDENTIDADE E OS 
CAMPOS DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO  

 

Este capítulo foi desenhado com base na minha trajetória de aluna do doutorado 

na UFBA, na interação reflexiva com a orientadora Professora Doutora Cristina D’Avila, 

das pesquisas dos autores, os quais deram suporte à escrita deste trabalho e mediante 

os instrumentos de coleta de dados: questionários, grupo focal e análise do projeto de 

curso da Pedagogia da UEFS, com o intuito de suscitar reflexões sobre a pergunta de 

investigação: que fatores implicaram nos processos de identificação e identidade 

profissional construídos pelos estudantes concluintes face às diferentes 

atribuições profissionais propostas pela diretrizes curriculares nacionais para o 

curso de pedagogia (2006)?  

De posse das categorias analíticas já referenciadas no item anterior, 

articularemos as ementas das disciplinas que compõem o projeto do curso de 

Pedagogia da UEFS, em conjunto com os depoimentos dos grupos focais compostos 

por alunos do 8º semestre, bem como os resultados do questionário que orientaram a 

construção do perfil dos sujeitos da pesquisa. 

Ao longo das análises das categorias, utilizaremos alguns dados do ENADE 

(2008, 2011) para demonstrar em um cenário nacional a Pedagogia no Brasil, 

elencando também os dados do ENADE (2011) que foi realizado pelos estudantes da 

UEFS com o objetivo de ratificar os dados encontrados nesta pesquisa em relação ao 

cenário nacional. 

 

1. Os sujeitos da pesquisa: quem são os alunos do curso de Pedagogia da UEFS? 

 

A sondagem via questionário revelou um perfil dos alunos do curso de 

Pedagogia da UEFS voltado para uma faixa etária longa, entre 22 e 48 anos, ou seja, 

um alunado que não ingressa imediatamente no curso após o término do ensino médio. 

Os sujeitos da pesquisa (26 alunos) compõem um quadro de 100% do sexo 

feminino, o que reafirma a tendência nacional dos cursos de Pedagogia como espaço 

de profissionalização voltado ao público feminino. 
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Dados do Relatório Síntese do Curso de Licenciatura em Pedagogia (2011), 

publicado pelo MEC a partir de dados obtidos pelo ENADE, constatou que os 

estudantes da área de Pedagogia eram, em maioria, do sexo feminino, num total de 

93,4% e apenas 3,0% de alunos do sexo masculino. 

Esses dados confirmam a feminização da docência, principalmente nos níveis da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, fenômeno já bastante 

discutido na pesquisa sobre a formação de professores (CAMPOS E SILVA, 2002; 

CHAMON, 2005). A partir do momento em que a sociedade enseja o surgimento da 

escola de massas, o trabalho pedagógico é ideologicamente associado às habilidades 

“naturais” do sexo feminino advindas da maternidade (paciência, abnegação, trato com 

crianças, etc.). Ao mesmo tempo o trabalho docente não perde a secular associação 

com o sacerdócio, tornando-se a “profissão feminina por excelência.” (p. 65) 

Quanto à formação de nível médio, o ingressante do curso de Pedagogia da 

UEFS, não é, necessariamente, o egresso do curso de magistério/normal de nível 

médio, que já exerceu a docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Esses dados convergem para a realidade de caráter nacional que retrata uma 

diversidade de formação em nível médio, não sendo o magistério, o curso de maior 

incidência entre os alunos do curso de Pedagogia, vejamos: 

 

 

Tabela 1- Distribuição do tipo de curso frequentado no Ensino Médio, segundo 
sexo de estudantes Concluintes - ENADE/2011 – Pedagogia (Licenciatura) 

 

Uma das principais características dos alunos do curso de Pedagogia: são 

alunos trabalhadores e em sua maioria provenientes das classes menos favorecidas 

economicamente da sociedade. Muitos estudos sobre a questão da formação e 

profissionalização docentes têm revelado que cada vez mais a classe trabalhadora 
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busca a Licenciatura e a profissão docente, escola pública como a instituição educativa 

de seus filhos. (RÊSES, 2008; FACCI, 2004; OLIVEIRA, 2004; HYPOLLITO, 1997) 

Esta característica também é evidenciada mediante tabela que reúne 

informações do ENADE (2011) nas diferentes regiões do país, em relação à faixa de 

renda mensal dos estudantes de Pedagogia: 

 

Tabela 2 - Distribuição da faixa de renda mensal familiar, segundo o sexo dos 
estudantes concluintes - ENADE/2011 – Pedagogia (Licenciatura) 

 

 

Esses dados demarcam que os estudantes de Licenciatura em pedagogia são 

provenientes de família de baixo poder aquisitivo que ingressam em um curso superior, 

levados muitas vezes a optarem pelo curso, tendo em vista a possibilidade de rápido 

ingresso no mercado de trabalho através dos estágios remunerados. 

Os sujeitos participantes dessa pesquisa, em sua maioria (90%) exercem 

atividades vinculadas à escola (docência, professor auxiliar, intérprete de Libras, 

auxiliar de gestão, auxiliar de coordenação), mediante o regime de estágio não 

obrigatório remunerado. 

 

 

6.1 ESCOLHA PELA PROFISSÃO (1ª CATEGORIA ANALÍTICA) 

 

A escolha pela profissão determina a entrada do sujeito num cenário de 

profissionalização de uma determinada profissão, e demarca a trajetória de 

conhecimentos profissionais a serem veiculados no âmbito da formação universitária. A 
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escolha nem sempre se ancora numa vontade e idealização profissional desejada por 

um sujeito, as vezes essa escolha ocorre por motivos outros, tais como: familiar, 

possibilidade de trabalho mais rápido, baixa concorrência ou simples desejo de 

adentrar no ensino superior. 

Os dados dos questionários, em conjunto com as análises dos grupos focais, 

evidenciaram que a escolha por esse curso não ocorre ainda como primeira opção para 

a maioria dos alunos ao ingressar no ensino superior, uma vez que uma grande parte 

dos estudantes, ao adentrarem ao curso não têm clareza da atuação profissional e da 

habilitação proposta pela Licenciatura em Pedagogia. Vejamos o que indicam as falas: 

 

Na verdade, eu nunca quis Pedagogia. Pedagogia estava na minha 
décima opção (Risos). Eu sempre quis de verdade Enfermagem, desde 
pequena meu sonho era ser enfermeira. Mas, minha mãe é pedagoga e 
o sonho dela era ter uma filha formada em Pedagogia também. Eu 
costumo dizer que eu não escolhi Pedagogia, a Pedagogia que me 
escolheu. Porque eu fiz o vestibular sem expectativa nenhuma de 
passar e passei. (Graduando 2.1) 

 

Minha primeira opção sempre foi Pedagogia. Terminei o Ensino Médio, 
fiz magistério, né? E tinham algumas questões assim que foram 
levantadas, tipo assim, no decorrer do Ensino Médio que eu gostaria, 
assim, de conhecer mais, assim no universo das crianças. Então, fiz 
sete vestibulares, no sétimo passei, sempre Pedagogia. Apesar de 
algumas críticas e de algumas questões, assim... De desvalorizar o 
profissional de educação, mas eu sempre quis isso e não liguei para as 
críticas e fiquei firme no meu objetivo. (Graduando 3.1) 

 

“Escolhi Pedagogia por opção mesmo, porque eu fiz magistério e no 
período do estágio, eu sei lá, eu me apaixonei pela turma. Também a 
Pedagogia foi escolha pelo fato da minha casa, mais ou menos sete 
pessoas são formadas em magistério e professor, trabalha nessa área 
também. (Graduando 5.1) 

 

{...}eu não conhecia o que exatamente era Pedagogia (Risos). Então, eu 
tentei letras porque eu era apaixonada por uma professora de 
Português e eu queria fazer Letras. Aí eu tentei fazer o vestibular de 
letras, o primeiro vestibular que eu fiz aqui e não passei. Depois eu 
conheci uma pedagoga que era amiga da minha mãe. E aí ela começou 
a me explicar o que o curso realmente era... Aí ela me explicou sobre o 
curso de Pedagogia. (Graduando 1.1) 

Eu, na verdade eu caí de pára-quedas no curso. Por quê? Porque eu 
nem sabia que existia curso específico com esse nome “Pedagogia”. Eu 
vim saber depois, lá quando tinha aquela lista de que me inscrever, 
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porque na verdade, eu tentava para Engenharia de Alimentos. Aí 
algumas pessoas da minha família deram a sugestão de eu fazer para 
Pedagogia. Mas, eu nem sabia, ao certo o que é que fazia, o que era, 
com quem. Acho que a gente tem na escola, mas não sabia o 
Pedagogo... É professor... Tudo é professor ou diretora. Eu sou diretora, 
não aquele nome específico, o Pedagogo. O que faz, o que deixa de 
fazer. (Graduando 2.3) 

 

Assim, eu também não sabia o que era Pedagogia. Não sei se vocês 
vão rir da minha cara. Eu achei que Pedagogia era o médico de criança 
(risos). {...} e meu irmão falou assim: “você escolhe Pedagogia que é 
mais fácil”. Mais fácil entrar que Medicina, dos outros cursos. 
(Graduando 5.3) 

 

De seis graduandos, dois afirmaram ter escolhido a Pedagogia como a primeira 

opção e quatro como segunda. De certa forma, isso evidencia ainda um desejo por 

parte dos alunos em exercerem a profissão. Entretanto, a grande maioria evidenciou 

que a escolha pelo curso de Pedagogia não se deu de forma tão harmônica, sendo 

determinada por questões familiares, falta de opção, em outros cursos, e necessidade 

de trabalhar. 

As falas dos sujeitos ecoam ainda para uma análise que evidencia a falta de 

clareza quanto à profissão do Pedagogo no cenário social, onde muitas pessoas têm 

representações completamente difusas em relação à ação profissional do Pedagogo. 

Tal representação evidencia a falta de identidade no âmbito social em relação ao 

trabalho do Pedagogo.  

Não há que negar que a falta de clareza em relação à escolha do curso reflete o 

processo histórico de idas e vindas em torno do objeto de trabalho do Pedagogo, bem 

como demonstra que a demarcação de habilitações propostas pela DCNP em 2006 a 

respeito do trabalho realizado por esse profissional, não é suficiente para definir a 

identidade do Pedagogo no contexto social. 

 Ora, tal premissa de estranhamento em relação a um objeto de trabalho pode 

parecer até normal para o aparecimento de algumas profissões que têm surgido 

recentemente, mas uma profissão que existe por volta de 85 anos, desde a criação 

oficial do primeiro curso, não pode ter seu objeto de trabalho como algo não 

identificado.  
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Assim, temos dois graduandos que explicitaram o desejo pelo curso e pela 

docência, por conta da influência familiar, revelando a forte tendência de escolha da 

profissão, a partir da inserção no curso por indução da família, além do contato anterior 

com o magistério. O imaginário que respaldava a hipótese dessa pesquisa seria o de 

encontrar na maioria dos estudantes que cursam a Licenciatura em Pedagogia um 

público de egressos do magistério, porém, conforme os dados apresentados no perfil 

dos estudantes, podemos evidenciar que os graduandos em Pedagogia advêm em sua 

maioria do ensino médio tradicional ou chamado de propedêutico. 

Fica evidente que o trabalho do Pedagogo é visto com muitas imprecisões, 

somente prático ou direcionado ao trabalho como professor. A maioria dos graduandos 

não concebiam a pedagogia como opção profissional em primeira instância e enfatizam 

a escolha pelo curso em detrimento de influência familiar, baixa concorrência, falta de 

opção ou até mesmo o simples fato de adentar ao ensino superior. 

Os dados apresentados em pesquisa intitulada de Atratividade da Carreira 

Docente no Brasil, encomendada pela Fundação Carlos Chagas e coordenada pela 

respeitada pesquisadora Bernadete Gatti (2009), validam os dados apresentados 

anteriormente e em tempo evidenciam uma discrepância em relação à escolha do 

curso de licenciatura. 

 

Gráfico 2 – Escolha da profissão após conclusão do ensino médio - Escolha pela 

profissão no imaginário dos estudantes 

 

Fonte: Gatti e Nunes (2009). 

 

A indicação do curso escolhido para prestar vestibular no ano da pesquisa 

(2009), no questionário aplicado, explicita o distanciamento da carreira docente: 
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apenas 2% (31 de 1.501 dos alunos) indicaram, como primeira opção de ingresso à 

faculdade, o curso de Pedagogia ou alguma outra licenciatura (quando os alunos 

escreveram explicitamente “licenciatura” em alguma área). Esse  gráfico apresenta 

também as indicações de cursos ligados às disciplinas da escola básica, sem explicitar 

licenciatura, como História, Física, Química, Matemática, Letras, Música, Filosofia, 

Sociologia, Biologia, Geografia, Artes Plásticas e Educação Física (a mais frequente), 

que, somadas, envolvem 9% dos jovens. É possível inferir que parte desses alunos 

tenha interesse em seguir a carreira docente a partir da área de conhecimento 

específico. No entanto, 83% optaram, claramente, por carreiras desvinculadas da 

atividade docente. 

A realidade que a pesquisadora, enquanto formadora do curso de Pedagogia, e 

a socialização de outros professores em eventos nacionais têm demonstrado é que os 

estudantes em suas narrativas nas disciplinas de estágio supervisionado e didática, 

relatam que a escolha pelo curso de Pedagogia decorre em sua maioria por baixa 

concorrência, um custo menor, a idealização da família e possibilidade de ingresso 

mais cedo sob a perspectiva de estágio, ou seja, motivos financeiros.  

Portanto, a realidade que se impõe nos cursos de pedagogia em relação à 

escolha pela profissão parece não ser uma idealização natural dos alunos pela 

profissão, mas advém de contextos outros (familiar, financeiro, falta de opção, baixa 

concorrência) que impulsionam esses sujeitos a ingressarem no curso. 

 

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO E IDENTIDADE PROFISSIONAL (2ª CATEGORIA ANALÍTICA) 

 

Os dados apresentados em relação à escolha dos sujeitos pelo curso de 

Licenciatura em Pedagogia evidenciaram que a grande maioria dos alunos não se 

identificavam com o referido curso como idealização profissional em primeira instância.  

Nas narrativas ficou evidente que preterir este curso advinha do 

desconhecimento do objeto de trabalho do Pedagogo, bem como da problemática face 

à veiculação negativa que a docência tem ocupado na sociedade, diante dos 

problemas de baixo prestígio social, baixo salário, falta de planos de carreira, 
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problemas de indisciplina, sucateamento da escola pública e proletarização do trabalho 

docente. Temos, portanto, um esfacelamento da identidade do Pedagogo, um “rico e 

fino objeto” difícil de ser recuperado, tendo em vista o descaso das políticas públicas 

voltadas para a formação e para escola pública. 

Se a identidade de uma profissão também é construída no âmbito social e de 

maneira coletiva, cabe indagar: diante do que é veiculado no cenário do trabalho na 

escola: Existe espaço para a representatividade de uma profissão promissora? Qual o 

lugar que as instituições superiores de ensino das licenciaturas têm ocupado nessa 

construção? De que maneira ajudar os estudantes a construírem uma identidade 

profissional que repouse numa estabilidade diante da mobilização de seus 

conhecimentos profissionais? 

D’Avila (2007), em pesquisa com estudantes do 5º semestre de cursos de 

licenciatura de uma universidade pública na Bahia (Licenciatura em Educação Física, 

Filosofia, Desenho e Plástica, Biologia, Geografia, Música, Economia, Ciências Sociais, 

Dança, Matemática, Química e Estatística) conclui que o curso de licenciatura tem tido 

um peso limitado sobre a construção da identidade profissional docente. Com efeito, 

36% dos sujeitos da pesquisa afirmaram que a origem do desejo de ser professor 

repousa sobre o exemplo de algum professor no passado, na escola de nível 

fundamental ou médio. Sobre a mesma questão, apenas 16% declararam que os 

estudos na formação inicial em nível universitário estão na origem da sua identidade 

profissional. 

Conforme indica pesquisa, é possível verificar que o peso atribuído às 

instituições de formação inicial pelos estudantes em relação ao processo identitário é 

relativamente insignificante na construção da identidade ser professor.  

É como se a universidade ofertasse um título com efeito de profissionalização e 

a identidade da profissão quase não perpassasse por essa instância. Como formar um 

licenciando sem interferir na sua relação identitária com a profissão? Que discursos 

têm sido veiculados pelos professores formadores em relação à atuação do Pedagogo? 

É fato que a identidade de uma profissão não se constrói exclusivamente no 

curso de formação inicial, mas principalmente no terreno da profissão, todavia os 

cursos devem propiciar uma identificação com a profissão, mediante uma metodologia 

calcada nos pressupostos de articulação teoria e prática. 
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 O professor universitário cumpre o importante papel de favorecer “o querer ser”, 

construindo e reconstruindo a imagem do Pedagogo a partir das diferentes esferas de 

conhecimentos que se vinculam ao seu espaço de trabalho, a pertença a um grupo e a 

identificação inicial com a profissão. 

Assim, os achados da pesquisa convergem para a pesquisa de D'Avila (2007), 

ao demonstrarem que os cursos e formação inicial têm sido pouco relevantes na 

construção da identidade do futuro Pedagogo, proporcionando ainda uma construção 

identitária restrita à atuação em sala de aula. 

Eu reforcei a minha identidade vendo a Pedagogia como espaço para a 
docência. Vendo o espaço como licenciatura em Pedagogia. Ele não me 
deu uma visão de que seria possível também eu me identificar em 
outras áreas. (Graduando 9.1) 

 

Para quem já entrou aqui, no curso, já ingressou no curso com aptidão, 
eu acredito que ele reforça a identidade. Mas, para quem entra sem 
nenhuma aptidão ele não ajuda, não contribui em nada. A gente 
constrói apenas quando vai para sala de aula, ou então, no período de 
estágio, ou então, se porventura, ficar numa sala de aula, por conta 
própria, nos estágios remunerados. (Graduando 1.2) 

 

[...] Vim tomar mais segurança do que eu deveria fazer quando eu 
comecei mesmo, nos estágios não obrigatórios daqui, que a gente vai 
para a sala de aula, que eu vim a perceber o que é o dia-a-dia da sala 
de aula. Porque eu acho que há uma distância muito grande entre a 
teoria e o nosso dia-a-dia na sala de aula, como se nossa identidade 
estivesse à parte. (Graduando 6.1) 

 

Os estudantes revelam que essa identificação inicial com a construção identitária 

tem ocorrido em momentos de estágio ou no cotidiano laboral da prática desses alunos 

que se aventuram em estágios remunerados. Os alunos evidenciam que a sua 

construção identitária com a docência, ocorreu mediante a sua socialização prática, ou 

seja, em contato com as nuances cotidianas de ser professor. 

É interessante a unanimidade pela qual os alunos atribuem a identidade do 

Pedagogo à figura do ser professor. Isto parece estar muito bem demarcado: ser 

Pedagogo é ser professor; ao mesmo tempo parecem almejar a concretude de uma 

identidade calcada nas recomendações das DCNP, com diferentes habilitações. 
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 Parece confuso e contraditório, mas esses estudantes, já no último semestre do 

curso, enfatizam que a identidade em que se ancora o curso da UEFS é a docência, 

contudo, reiteram que os conhecimentos estão muito mais voltados à docência na 

educação infantil, já que os conhecimentos para as outras áreas de atuação deixam a 

desejar. Tal premissa está ancorada na recomendação da DCNP- 2006, que explicita a 

identidade do curso vinculada à docência, embora aponte outras áreas de diferente 

atuação e com atividades diferenciadas do ensino. 

Como já mencionado anteriormente, segundo a Resolução CNE/CP n. 1, de 

15/05/2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia 

(DCN Pedagogia), a docência consiste na base da identidade profissional do 

Pedagogo. Respeitada a base docente, a implementação destas diretrizes vem 

induzindo uma identidade múltipla e complexa ao Pedagogo, na qual se articulam o ser 

professor, o ser pesquisador e o ser gestor.  

Tal amplitude de abertura e atuação profissional de acordo com alguns autores 

como Gatti (2010), Libâneo (2001; 2002; 2006), Pimenta (2004; 1998), Franco (2008), 

tem gerado uma crise no campo identitário do profissional em Pedagogia, 

principalmente no campo da docência. Essa identidade um tanto quanto difusa tem 

reverberado no cenário da profissão do Pedagogo e na falta de clareza desse 

profissional quanto à escolha do curso. Muitos procuram a Pedagogia por possibilitar 

um leque amplo de habilitações (coordenação, gestão, atuação em espaços não 

escolares); ou pela falta de outras opções de ingresso no ensino superior, tendo vista a 

ampla concorrência em outros cursos; ou a possibilidade imediata de ingresso no 

campo de trabalho mediante os estágios. 

Segundo Marcelo Garcia (2010, p.18), “a construção da identidade profissional 

se inicia durante o período de estudante nas escolas, mas se consolida logo na 

formação inicial e se prolonga durante todo seu exercício profissional”. Desta forma, o 

autor nos alude para o fato de que a identidade profissional não é um resultado, 

somente, de uma titulação, é antes de tudo “um processo individual e coletivo de 

natureza complexa e dinâmica, o que conduz à configuração de representações 

subjetivas acerca da profissão.” (Idem, p.18) 

Sendo assim, trata-se de uma identidade que é coletiva na medida em que é 

fruto do contexto e de uma socialização profissional, mas também é individual, ao 
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passo que se relaciona com a história de cada sujeito, suas condições sociais, culturais 

e escolhas pessoais. Não se nasce com uma identidade profissional já definida, nem se 

consegue construir uma identidade profissional mediante um diploma na graduação, 

mas este é um processo contínuo a partir do seu processo biográfico e das relações 

sociais estabelecidas por um pertencimento profissional ligado a um grupo. 

As narrativas dos estudantes em Pedagogia (8º semestre) evidenciam as 

lacunas em relação ao curso e a problemática em torno das diferentes habilitações 

propostas pelo curso de Pedagogia, uma vez que os conhecimentos profissionais para 

estas diferentes habilitações – docência educação infantil, ensino fundamental, atuação 

em espaços não escolares, gestão e coordenação pedagógica – têm ocorrido de 

maneira muito aligeirada, sendo potencializadas as disciplinas e os conhecimentos no 

âmbito da educação infantil, além de evidenciarem o processo de conflito quanto à 

identidade desse profissional. Conforme revela uma aluna: Existe uma decepção de 

muitas alunas pedagogas. Eu acho que tem muito a ver com o curso muito teórico e 

pouco prático. Muitos conhecimentos para pouco tempo, são quatro anos, mas não dá 

conta, se volta mais para a educação infantil. (Graduanda 6.1) 

Tardif (2011) afirma que as situações de trabalho exigem dos trabalhadores 

conhecimentos, competências, aptidões e atitudes específicas que só podem ser 

adquiridas e dominadas em contato com essas mesmas situações. Diante deste 

pressuposto, muito há que ser feito no currículo de Pedagogia, em vias de construir 

uma identidade voltada para a garantia de conhecimentos, competência e atitudes 

especificas em espaços outros de atuação desse profissional. Ratificamos essa 

questão com os depoimentos abaixo: 

 

Eu acho assim que o conhecimento que a gente tem hoje dos outros 
espaços que o Pedagogo pode atuar é por causa da gente mesmo, da 
nossa questão de pesquisar e saber onde que o Pedagogo pode atuar. 
Mas, o currículo do curso daqui é mais voltado para a questão da 
escola. A impressão é que o currículo quer afirmar que o Pedagogo tem 
que estar na sala de aula. (Graduanda 8.3) 

Apesar de achar o currículo de Pedagogia muito bom, eu acho que ele 
ainda deixa a desejar nas questões da Educação não-formal e da 
Educação de Jovens e Adultos. Porque eu acredito que deveria ter um 
estágio nessa área também. (Graduanda 10.3) 
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[...] o curso de Pedagogia ele apresenta oportunidades que o Pedagogo 
pode atuar, mas ele não aprofunda em todas elas. Não sei se por causa 
da carga horária, pela divisão de disciplinas... E foca mais na questão 
do ensino, principalmente na Educação Infantil.       (Graduanda 1.3) 

 

Libâneo e Pimenta (1999) enfatizam que a proposta de diretrizes curriculares 

para o curso de Pedagogia, tal como aparece no documento da Comissão de 

Especialistas, reincide nos mesmos problemas já tão criticados: o “inchaço” do 

currículo, pretensões ambiciosas quanto à diversidade de profissionais a serem 

formados, aligeiramento da formação (dada a impossibilidade real, no percurso 

curricular, de conciliar formação de profissionais docentes e não-docentes), 

empobrecimento na oferta de disciplinas (já que, para atender ao menos seis das áreas 

de atuação previstas, seria necessário reduzir o número de disciplinas, a fim de 

respeitar o total de 3.200h do curso). 

Esta questão pode ser analisada a partir dessa fala: 

Aí você pensa num currículo que seja mais enxuto para os quatro anos 
e aí dividir as modalidades da Pedagogia. Sei lá, Pedagogia 
empresarial, Pedagogia Hospitalar, Pedagogia... Não sei o que talvez se 
pensaria. Mas, mesmo que o curso de Pedagogia, hoje, fosse 
reformulado em um currículo que abarcasse todas essas seis 
modalidades, e levasse seis anos, iria chegar o último semestre e iria 
dizer: eu não me sinto habilitada para exercer sete funções diferentes. 
E... é complicado, é você, assim, pensar soluções para que esse 
profissional saia habilitado, pelo menos, em uma área, né? Que a gente 
sabe aqui, quem opta pelo curso de Pedagogia na UEFS, é para a 
docência. Para a pesquisa um pouco. (Graduando 8.3) 

 

O curso de Pedagogia pode, pois, desdobrar-se em múltiplas especializações 

profissionais, uma delas é a docência, mas seu objetivo especifico não é somente à 

docência. Portanto, o curso de pedagogia não se reduz a formação de professores. 

(FRANCO, 2011, p.65) 

Essa problemática, já apontada por Libâneo e Pimenta em 1999, antes da 

aprovação das Diretrizes em 2006, continua assombrando e fragilizando a formação do 

Pedagogo no que concerne a abrangente gama de habilitações para um único curso 

em 3.200 horas. Essa tensão aparece de forma muito clara nas narrativas dos 

estudantes em relação a tal problemática: 
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As nossas falas aqui já demonstraram, né, que dessas seis áreas de 
atuação. Tem uma que se intensifica mais no nosso currículo. Então, o 
que fazer nesse currículo para abranger as outras áreas? Os outros 
sujeitos... Ressignificar o currículo e procurar adaptar, já que o curso 
são quatro anos, dentro desses quatro anos ser subdividido para essas 
seis áreas e trazer, assim, uma abordagem mais profunda, porque a 
gente vê as outras áreas superficialmente, ou pensar em ampliar a 
carga horária, não sei bem. (Graduando 9.1) 

 

E aqui a gente vê muita distorção, muita diferença mesmo, diferenças 
enormes, quando a gente parte para a prática. E... Acho que não dá pra 
gente sair habilitado, não. Mas, daria sim para a gente ser contemplado 
de uma forma melhor se o currículo fosse estruturado para atender 
todas as demandas e dividido de uma forma igualitária. Não focando na 
área de Educação Infantil. Até porque tem pessoas que fazem 
Pedagogia e não tem nenhuma afinidade com Educação Infantil. 
(Graduando 6.1) 

 

Acho que o curso de Pedagogia no modo que se encontra deveria 
passar por uma reestruturação porque, como já foi dito, ele acaba 
focando muito na área da Educação Infantil. Nem tem conhecimento 
que tem outras possíveis áreas, então, acho que o curso pede uma 
reestruturação. Nem que para isso necessite de aumentar mais a nossa 
carga horária. (Graduando 8.1) 

 

De acordo com as falas acima, fica evidente que a formação proposta pelo 

currículo do curso em relação ao âmbito de atuação do licenciado em Pedagogia é 

restrita à docência na educação infantil. A relação, pois, com os conteúdos a serem 

viabilizados no curso se restringe à tal habilitação, mesmo estando diante de um 

conjunto tão extenso de atribuições. 

Os dados retirados do ENADE do ano de 2011 revelam-nos aspectos 

interessantes no que tange à relação do curso com os conhecimentos profissionais 

veiculados e sua relação com o exercício da profissão. As percentagens abaixo, 

demonstram que 64% dos Pedagogos (um pouco mais da metade) afirmam uma ampla 

contribuição do curso de Pedagogia, o que vai de encontro a uma parcela significativa 

de estudantes (36%) que trazem à tona o embate quanto à gama de conhecimentos 

profissionais para habilitar em um único curso de licenciatura um profissional que atua 

em mais de seis modalidades de inserção profissional. 
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Assim, cabe pensar na formação do Pedagogo e problematizar um contexto 

curricular que pretende formar em 3.200h um profissional habilitado para atuar na 

educação infantil, educação fundamental, EJA, espaços não escolares, educação 

profissional e coordenador de ações pedagógicas, tendo ainda como base a docência. 

Que outro curso de graduação possibilita tantas habilitações? Será que os alunos 

egressos têm conseguido ao longo do curso empreender conhecimentos profissionais 

para atuar nesses diferentes espaços? Como tem sido construída a identidade de 

Pedagogo, no decorrer dessa formação inicial? 

Outra lacuna na formação inicial que aparece intensamente nos dados coletados 

dessa pesquisa seria uma hiperprofissionalização no exercício da docência, voltada 

para a educação infantil, em detrimento das demais áreas de atuação que são 

demandadas ao profissional de pedagogia.  

É nesse contexto que os graduandos denunciam a presença, no currículo de 

Pedagogia da UEFS, de conhecimentos profissionais voltados muito mais para a 

educação infantil, ou seja, para a docência nesse nível de educação: 

Bom, é que a prática que alguns professores fazem aqui dentro da 
universidade em relação à escola pública é que a escola pública foca 
muito em Português e Matemática e esquece das demais disciplinas, 
pelo menos na disciplina de Alfabetização. E, aqui dentro acontece a 
mesma coisa, só que muda Português e Matemática para Ensino 
Fundamental e Educação Infantil. (Graduando 9.3) 

 

Pensando também no período de quatro anos, eu acho que é um 
período que não daria conta de uma especialização tão abrangente 
para tantas áreas. Teria então que se estender o curso por mais tempo. 
Eu acho que quando o curso de Pedagogia, ele foca na Educação 
Infantil e se propõe a dar conta dessa formação. Deixa para a formação 
continuada essas outras especializações (Graduando 2.1) 

 

As falas ecoam para enfatizar que o currículo de Pedagogia desta instituição 

tem deixado lacunas em relação às outras áreas de atuação do Pedagogo e reduzido a 

formação desse profissional à “docência” na educação infantil e no ensino fundamental, 

além de implantar um ideário de que a formação continuada seria o lócus de 

aprendizagem das outras habilitações. 
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Há que se ressaltar que os problemas anunciados nos cursos de formação de 

Pedagogia, apontam para a fragilidade na formação desses alunos profissionais que 

estão passando por esses cursos de formação inicial com lacunas para mobilizar os 

conhecimentos profissionais na efetivação do seu trabalho.   

A esse respeito, Gatti e Nunes (2009) apontam que nos cursos de formação 

inicial de professores a ideia de formação continuada como aprimoramento profissional 

vai se deslocando para uma concepção de formação compensatória, destinada a 

preencher lacunas da formação inicial. Os indicadores resultantes de avaliação de 

cursos de formação e do desempenho dos alunos demonstram a insuficiência ou 

mesmo a inadequação da formação inicial adquirida em instituições de ensino superior, 

extraordinariamente expandidas, sobretudo por intermédio do setor privado, a partir dos 

anos 1980. 

Essa ideia de compensação da formação na educação continuada tem destaque 

na fala dessa graduanda: “Então, ele foca mais em uma área e como existem as 

formações continuadas, eu acho que ele mostra os possíveis caminhos para no fim do 

curso o aluno decidir através da formação continuada o que seguir.” (Graduanda 3.7) 

No caso das licenciaturas essa lógica parece mais preocupante, uma vez que a 

atual realidade de formação de professores no Brasil tem sido, em sua maioria, 

gerenciada pelo setor privado, na modalidade EAD, conforme indica o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Número de matrículas por modalidade de ensino e grau acadêmico – 

Brasil - 2010 
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Fonte: MEC/INEP (2010) 

 

O curso de Pedagogia está inserido dentro da nomenclatura denominada de 

Licenciatura nesse gráfico, e representa uma fatia significativa, pois, segundo os dados 

do Ministério da Educação, é o segundo curso mais expressivo em termos de 

quantitativo de ofertas de curso de graduação. Em primeiro lugar é o curso de 

Administração, com 2.447 cursos de graduação, representando um total de 8,3% e em 

segundo lugar o curso de Pedagogia, com 1.897 cursos de graduação, representando 

uma fatia 6,4% do total de cursos ofertados em nível de formação no ensino superior. 

As pesquisas realizadas por Gatti e Nunes (2009) e Libâneo (2010) têm 

demonstrado uma crise no curso de Pedagogia, uma vez que este não tem preparado 

adequadamente os licenciandos para exercer a docência em quaisquer que sejam os 

espaços ou a atuação profissional. Essa má preparação pode estar colocando em 

xeque o trabalho do Pedagogo e a dificuldade em mobilizar os seus conhecimentos 

profissionais, principalmente na escola. 

Este debate coloca-nos frente à discussão sobre formação, entendida não mais 

como cursos, certificados ou titulações curriculares, mas evoca a necessidade de 

refletir sobre formação como processo inacabado; instiga-nos a pensar a formação das 

licenciaturas de uma maneira muito mais ampla, como um processo de 

desenvolvimento profissional que emancipa, através da qual o sujeito tem autonomia 

para desenvolver seu percurso profissional, não como uma trajetória linear, e sim como 

progresso ou continuidade de experiências. 
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O curso de Pedagogia não consegue formar Pedagogos para a inserção em 

inúmeras áreas de atuação e com demandas formativas em várias modalidades. 

Conforme ressalta Pimenta (2004), a docência é uma profissão com identidade e 

estatuto epistemológico próprios, e que em si, o ensino é uma das manifestações da 

práxis educativa. Definir o Pedagogo como professor (e das séries iniciais) é reduzir a 

potencialidade de sua inserção na práxis educativa. 

As falas dos sujeitos possibilitam compreender que a identidade do Pedagogo 

tem sido balizada, no curso da UEFS, pela atuação profissional na Educação Infantil e 

da etapa primeira do Ensino Fundamental, sendo muito mais calcada na primeira. Por 

outro lado, fica evidente o desprestígio do Pedagogo, como especialista em educação, 

nas tarefas de gestão, coordenação pedagógica, atuação em espaços não-formais e 

demais áreas.  

 

O nosso curso apresenta superficialmente as possíveis áreas de 
atuação, foca na sala de aula, em especial na educação infantil. Na 
parte de Gestão e Coordenação é muito superficial para um curso que 
também forma para essa área. (Graduando 6.1) 

 

A intencionalidade de um currículo de formação em Pedagogia deve ser a de 

formar o profissional Pedagogo, cientista educacional, ou seja, um especialista na 

compreensão, pesquisa e orientação da práxis educativa, que ocorre nas mais diversas 

instâncias sociais. Deverá ter como foco a qualificação e transformação de espaços 

educacionais em espaços educativos, através da cientificização da práxis educativa. 

 Este curso de Pedagogia poderia, à semelhança do curso de engenharia, 

integrar diferentes especificidades amarradas ao específico do pedagógico, isto é, a 

investigação da práxis, quer seja ela docente, educativa ou a pedagógica. (FRANCO, 

2011, p. 111) 

Nesse texto, ancoramo-nos junto ao posicionamento de pesquisadores como 

Selma Garrido Pimenta, José Carlos Libâneo e Maria Amélia Franco, que enfatizam o 

equívoco de compreender a docência como identidade do Pedagogo, alertando para os 

prejuízos no âmbito da pesquisa nacional, uma vez que deixa de fora a formação do 

Pedagogo como pesquisador da práxis educativa. A docência faz-se pela pedagogia e 
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não seria correto afirmar que a pedagogia se faz pela docência. (FRANCO, 2011, 

p.127) 

Nesse âmago, trazemos à tona uma antiga discussão com relação à identidade 

do Pedagogo como docente. Corroboramos com a ideia de que é bastante 

empobrecedor, do ponto de vista conceitual, identificar pedagogia como docência. Na 

verdade, a docência se subordina à pedagogia, uma vez que o ensino é um tipo de 

prática educativa, vale dizer uma modalidade do trabalho pedagógico.  

Essa problemática aparece nas falas dos sujeitos no momento em que são 

evocados a refletirem sobre o tema “docência e Pedagogia”: 

 

Eu acho que o curso de Licenciatura em Pedagogia está integrado na 
Pedagogia. Porque a Pedagogia é mais abrangente e estuda a área da 
Educação. Ser professor depende da Pedagogia. (Graduando 5.1) 

 

É... Eu também enxergo o curso de Licenciatura ligado a Pedagogia 
como ciência. Eu consigo ver isso, através das disciplinas, através do 
conhecimento que os professores mediam na sala de aula. (Graduando 
6.1) 

 

{...} o professor traz consigo a questão da Pedagogia. Está dentro de 
ser professor, independente de ser do curso ou não. Eu acho que o 
professor, carrega consigo a questão da Pedagogia. (Graduando 8.1) 

 

Só reforçando o que a colega disse, nem todo professor é Pedagogo. 
Porque nem todo professor tem esses conhecimentos que os 
Pedagogos possuem sobre a abjeção do conhecimento, sobre 
aprendizagem, sobre técnicas de ensinar, de entender, mas pode 
utilizar da Pedagogia sem saber, entendeu? (Graduando 10.3) 

 

As falas dos graduandos em relação à compreensão da “docência” e da 

“pedagogia”, ao meu ver, foram muito surpreendentes, pois, enquanto ainda não existe 

um consenso nos debates acadêmicos por parte da ANFOPE, do Manifesto dos 

Educadores e até dos professores formadores do curso de Pedagogia (em sua maioria 

defendem a concepção de docência alargada proposta pelas Diretrizes), os sujeitos 

(alunos graduandos) exemplificaram de maneira transparente que “o professor traz 

consigo a questão da Pedagogia” (Graduando 8.1) e não o caminho inverso, conforme 

explicita a DCNP (2006). 
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Eu acho que são coisas que se complementam. A Pedagogia, é a 
ciência que estuda a Educação, né? A ciência da Educação. E a 
licenciatura em Pedagogia é o curso que complementa, que abrange, 
que acolhe as áreas da Educação. A Sociologia, a Filosofia, a História... 
E eu acho que a Pedagogia e o curso de Licenciatura em Pedagogia 
são coisas que se complementam. (Graduando 5.2) 

  

Conforme nos indica Pimenta (1996): 

 

O objeto/problema da Ciência da Educação (Pedagogia) é a educação 
enquanto prática social. Daí seu caráter específico que a diferencia das 
demais, que é o de ser uma ciência prática: parte da prática e a ela se 
dirige. A problemática educativa e sua superação constituem o ponto 
central de referência para a investigação. (p.57) 

 

 

Pautada nesta perspectiva, a Pedagogia cumpre um papel essencial na 

condução de um modo crítico de interpretar e compreender a teoria a partir da prática, 

desmistificando a forma de prescrições e receituário como uma técnica. Conforme nos 

alerta Arroyo (2011), todo conhecimento é uma produção social, produzido em 

experiências sociais e que toda a experiência social produz conhecimentos. 

 

6.3 PROFISSIONALIZAÇÃO: SABERES E CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

(3ª CATEGORIA ANALÍTICA) 

 

É fato que a profissionalização se desdobra em duas dimensões que dialogam 

entre si: uma interna, que denominamos profissionalidade, e outra externa, ou 

profissionalismo. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004) 

Na profissionalidade temos os conhecimentos que são incorporados no exercício 

docente pelo professor para o desempenho de suas atividades docentes, são os 

saberes e competências próprias de sua profissão, adquiridas no decorrer da sua 

formação inicial e continuada.  

A profissionalização é via de constituição da construção da identidade do 

Pedagogo, como grupo que exerce uma atividade social específica, mediante os 
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conhecimentos profissionais e se diferencia dos demais profissionais; é uma forma de 

representar a profissão, as suas responsabilidades, a sua formação e a sua relação 

com outros profissionais. 

 Ao longo do texto ficou claro que a identidade profissional tem sido calcada 

estritamente no contexto da docência, em virtude das recomendações propostas pela 

DCNP (2006), desse modo o curso de Pedagogia virou um curso de formação de 

professores. Embora este trabalho não coadune com essa concepção, surpreendeu-

nos perceber que tem sido muito frágil a garantia de conhecimentos profissionais para 

o processo de profissionalização (profissionalidade e profissionalismo) dos Pedagogos. 

As narrativas a seguir evidenciam que os alunos de Pedagogia se sentem 

preparados, na questão dos fundamentos teóricos, em detrimento da prática. E em 

tempo revelam a fragilidade dos conhecimentos pertencentes às metodologias 

específicas e trazem à tona os estágios remunerados como espaço de apropriação de 

conhecimento da sua profissão. 

   

Falam muito mal do estágio da prefeitura, realmente é um estágio que 
não... que tem suas mazelas. Mas hoje eu olho para trás e não me 
arrependo de ter feito nenhum estágio da prefeitura, porque foi a única 
coisa que me subsidiou, hoje, para eu dizer que estou me construindo 
como pedagoga, aqui na UEFS em termo de teoria, nós colocamos 
qualquer um no chinelo, nós conseguimos falar muito bem de todos os 
autores, temos o discurso perfeito, mas, infelizmente, nós saímos da 
UEFS sem conseguir fazer esse diálogo entre teoria e prática. E, hoje, 
eu só consigo fazer esse diálogo porque eu fui para o estágio da 
prefeitura. (Graduando 9.3) 

 

Porque eu, pelo menos, quando entrei aqui achei que eu iria sair 
sabendo dar aula, sabendo tudo, que aqui eles iriam ensinar tudo, mas 
eu estou vendo que não. O que eu sei, como já foi falado por outras 
meninas, muito que eu sei da prática eu adquiri aplicando nos estágios. 
Não sei muito, mas o pouco que eu sei aprendi errando. (Graduando 
1.2) 

 

Eu vejo que o currículo talvez esteja ultrapassado no sentido da gente 
sair da universidade para ensinar Matemática, Ciências Naturais, 
Ciências Sociais, os conhecimentos, né, que os Pedagogos teriam que 
dominar para ensinar. Eu acho também que o nosso maior problema, 
hoje, quando sai da universidade talvez é a convivência, os conflitos 
que vão surgir, porque para isso não vai existir uma receita. Mas, eu 
acho que se essas discussões estivessem dentro da universidade, por 
exemplo, eu acho que o curso de Medicina, ele trabalha muito com 
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situações problemas, então trazer essa situação problema para o 
ambiente da sala de aula para a gente discutir (Graduando 3.3) 

 

A pesquisa realizada por Gatti e Nunes (2009) sobre os currículos de diferentes 

licenciaturas, intitulada Formação de professores para o ensino fundamental: estudo de 

currículos das licenciaturas em Pedagogia, Língua Português, Matemática e Ciências 

Biológicas, ao analisar as ementas de 71 cursos de Pedagogia no Brasil, observaram 

um evidente desequilíbrio na relação teoria-prática, em favor dos tratamentos mais 

teóricos. Observaram que a escola, como instituição social e de ensino, é elemento 

quase ausente nas ementas, o que leva a pensar numa formação de caráter mais 

abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o profissional-professor vai 

atuar.  

Da mesma forma, nós podemos afirmar que nos deparamos com a mesma 

realidade no curso de Pedagogia da UEFS. Os alunos se reportam aos estágios de 

docência fora da universidade como sendo responsáveis por um processo de 

aprendizagem da profissão. 

Esses achados implicam a problematização do currículo dos cursos de formação 

do Pedagogo, de maneira muito superficial, e introduz os conhecimentos voltados no 

âmbito mais teórico sem priorizar práticas docentes e a escola, enquanto instituição de 

trabalho desse profissional, deixando lacunas na formação inicial e instituindo a lógica 

de compensação, na formação continuada. 

Assim, diferentes aspectos merecem destaque no achado desta pesquisa com 

os estudantes de Pedagogia da UEFS:  

1) a questão da racionalidade técnica que, desde a década de 80, tem sido 

alvo de críticas nas práticas docentes, mas ao mesmo tempo, no século XXI, continua 

sendo a balizadora de práticas formativas, no âmbito da formação de professores e do 

Pedagogo;  

2) a compreensão do estágio de docência não obrigatório e fora da 

universidade como espaço de concretude da prática;  

3) a necessidade de uma metodologia formativa que esteja implicada em 

situações-problemas; 
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4) o vácuo existente nos conhecimentos das metodologias específicas. 

Autores como Contreras (2002), Imbernón (2004) e Pérez-Gomes (2002), entre 

outros, apresentam severas críticas aos pressupostos da racionalidade técnica, 

ressaltando que ainda pode ser observada a presença desse modelo tecnicista nas 

práticas de formação de professores.  

 Na concepção desses autores, este paradigma promove a divisão do trabalho 

em diferentes níveis, estabelece relações de subordinação a uma verdade única e 

promovem, ainda, o isolamento profissional e a aceitação de propostas 

predeterminadas por objetivos externos ao contexto de sua atuação profissional e 

desenvolvimento profissional dos futuros professores. O estágio obrigatório nos 

currículos de formação das licenciaturas se constitui como um espaço de 

aprendizagem e incorporação dos conhecimentos profissionais para o exercício 

profissional. Entretanto, de alguma forma, continua sendo “espaço de aplicação” dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 Em que pesem as críticas aos estágios remunerados, cabe ressaltar que esses 

espaços são reconhecidos pelos estudantes como lócus do saber fazer, são eles que 

têm propiciado o tão esperado diálogo entre a prática e a teoria. 

A metodologia da problematização do ensino pode se constituir em uma das 

formas de garantir situações de ensino com pesquisa, no âmbito da formação, no 

Ensino Superior. A proposta com a metodologia da problematização proporciona uma 

visão mais ampliada do ensino e uma problematização da prática pedagógica, 

afastando assim, posturas meramente técnicas sem nenhuma articulação com o dia-a-

dia dos alunos. Em outro momento farei algumas considerações mais ampliada a 

respeito da metodologia da problematização. 

Outro aspecto que merece destaque é o programa PIBID – Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – que, de acordo com os sujeitos 

entrevistados, se constitui como espaço de alavanca nos processos de aprendizagem a 

docência. 

 

Essa questão da teoria, os professores sempre pedem que a gente não 
desligue essa relação da teoria com a prática, e os estágios são quase 
sempre nos últimos semestres. Algumas coisas mesmo de ser professor 
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eu aprendi porque fui bolsista e continuo sendo bolsista do PIBID. Antes 
tive a oportunidade de estar com alguns professores é... lá na minha 
cidade. (Graduando 11.3) 

 

A profissionalização, como já foi mencionado, não ocorre apenas no âmbito dos 

cursos de formação inicial, está ligada às condições de trabalho, à socialização com os 

pares e à formação continuada. A profissionalização leva a considerar os professores 

como especialistas da pedagogia e da aprendizagem que baseiam suas práticas 

profissionais em conhecimentos científicos. (TARDIF, 2013) 

Vale ressaltar que este processo de profissionalização deficitário incide 

diretamente na profissionalidade dos graduandos, uma vez que, não possuindo a gama 

de saberes docentes para empreender junto ao seu objeto de trabalho (aprendizagem 

dos alunos) acabam por exercer uma má prática que vai desdobrar no seu 

profissionalismo. Menos ainda: o curso reforça uma profissionalidade voltada 

unicamente para o trabalho docente. Os estudantes não apontam, em suas falas, um 

trabalho com conhecimentos práticos nas demais habilitações do currículo de 

Pedagogia, referindo-se, unicamente, à habilitação para a docência. 

A esse respeito, os achados desta pesquisa, denunciam a questão da má 

formação ofertada pela universidade em relação à gama de conhecimentos 

específicos, vinculados às disciplinas que os Pedagogos, no exercício docente, 

ministrarão, tais como: português, matemática, geografia, história e ciências. “Eu vejo 

que o currículo talvez esteja ultrapassado no sentido da gente sair da universidade 

para ensinar Matemática, Ciências Naturais, Ciências sociais, os conhecimentos, né, 

que os Pedagogos teriam que dominar para ensinar”. (Graduando 3.3) 

Tal problemática não parece ser restrita ao curso de Pedagogia dessa 

instituição, pois Gatti (2009), ao realizar uma análise sucinta de um conjunto de cursos 

de Pedagogia, no total 71, a partir de critérios de localização por região (Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), evidenciou uma lacuna quanto às 

metodologias específicas e ao ensino da Didática. 

Assim, Gatti e Nunes (2009, p. 55) denunciam a ausência de conteúdos 

específicos das matérias que irão ser ministradas às crianças, o que torna o professor 

das séries iniciais despreparado para o ensino – o professor ensina o que sabe! -, sem 
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domínio do conteúdo que deveria ensinar, sem encantamento pelo conhecimento, sem 

uma cultura ampliada no campo da ciência e da arte, logo, ele não poderá despertar 

nos alunos o gosto pelo saber, o entusiasmo pelo estudo. 

No cotidiano da docência, o professor defronta-se com múltiplas situações 

divergentes, inusitadas e incertas, que estão além dos referenciais teóricos e técnicos 

produzidos na lógica da racionalidade técnica, motivo pelo qual esse modelo de 

formação é entendido como limitado, ao desconsiderar os aspectos do contexto mais 

amplo, em que as práticas educativas estão inseridas. 

De acordo com Libâneo (2010), a hipótese que pode parecer a alguns 

pesquisadores, algo temerário, se não catastrófico, é a de que as deficiências na 

formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, mormente no 

domínio dos conteúdos e metodologias das disciplinas a serem ensinadas nestas 

séries, estariam sendo um dos fatores determinantes do baixo desempenho do sistema 

de ensino brasileiro, tal como tem sido evidenciado nas avaliações em escala. Há 

fortes indícios de que o despreparo de professores produz nas crianças das séries 

iniciais acentuados desajustes em seu preparo cognitivo para a continuidade do seu 

processo de aprendizagem.  

Parece existir uma problemática quanto aos conhecimentos específicos no 

âmago do currículo desses profissionais, ocorrendo uma secundarização em relação a 

estes conhecimentos que deveriam instrumentalizar os profissionais (futuros 

professores) a lecionarem: 

 

A questão do preparo aqui na universidade para o ensino fundamental 
do 1º ao 5º ano, realmente é algo que deixa a desejar. Para a educação 
infantil, eu acho que a gente tem mais clareza dos conteúdos, de como 
trabalhar, mas quando você chega ao ensino fundamental I, dá um 
pouco de medo. Eu vivenciei essa situação ontem quando eu recebi 
uma proposta para ensinar o 5º ano, no entanto, sinceramente, eu acho 
que não vou assumir porque eu não me sinto preparada para assumir 
uma turma do 5º ano. (Graduando 8.1) 

Em relação ao ensino fundamental, eu acho que deixou muito a desejar, 
como eu já falei sobre a questão da matemática. Eu não sou muito boa 
em matemática. Eu tive dificuldade durante toda minha vida. Como é 
que eu vou ensinar um aluno do 5º ano matemática? Eu vou ter que 
correr atrás muito. (Graduando 2.2) 
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Se eu assumir uma sala de 5º ano, eu tenho que fazer um cursinho de 
matemática. Eu estou pronta para isso, para minha formação 
continuada. Eu sei que o professor vai ser um eterno estudante. 
(Graduando 3.2) 

As disciplinas de Fundamentos, a parte de teoria foi forte, diferente da 
prática, Fundamentos da Matemática, História, Geografia, Ciências, só 
a de Português foi mais ou menos, mas para entender um pouco mais a 
gente aprendeu só porque a gente leu o livro, não por conta dos 
professores em si, eu sempre questionava e ela sempre me mandava 
estudar, mas nunca apontava o caminho, eu tive que descobrir sozinha 
e fui atrás, eu estou até fazendo o PROFA agora só para poder tentar 
melhorar essa questão. (Graduando 6.2) 

 

Esse dado torna evidente como os conteúdos específicos das disciplinas a 

serem ministradas em sala de aula não são objeto dos cursos de formação inicial do 

professor, e nos convida a refletir sobre os desdobramentos dessa defasagem na 

formação escolar dos próprios alunos.  

Em tempo, explicitam a fragilidade nesse currículo do conjunto de saberes 

profissionais na esfera dos saberes disciplinares para a formação profissional de 

professores para os anos iniciais, conduzindo a reflexão de uma necessidade em torno 

da reformulação dos currículos, em que se assegure aos futuros professores o domínio 

dos conhecimentos que irão ensinar às crianças. 

O currículo analisado evidencia uma identidade com base na docência na 

educação infantil e as narrativas dos estudantes enfatizam as dificuldades que terão 

para atuar com as metodologias específicas (português, matemática, ciências sociais e 

ciências naturais) no ensino fundamental, necessitando, por vezes, apelar para uma 

banca ou curso. 

 Libâneo (2010) afirma que vive-se no Brasil, no âmbito da formação de 

docentes, um estranho paradoxo: professores dos anos iniciais do ensino fundamental, 

que precisam dominar conhecimentos e metodologias de conteúdos muito diferentes, 

como Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e, às vezes, Artes e 

Educação Física, não recebem esses conteúdos específicos em sua formação, 

enquanto que os professores dos anos finais, preparados em licenciaturas específicas, 

passam quatro anos estudando uma só disciplina, aquela em que serão titulados. 
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Nessa mesma linha de pensamento, Limonta (2009), ao realizar uma pesquisa 

com os cursos de Pedagogia de Goiás, revela a mesma problemática em torno dos 

conhecimentos específicos para a docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Chama a atenção o fato de que apenas 41 alunos (26,6%) sentem-se totalmente 

preparados para a docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, enquanto 105 

alunos (68,2%) sentem-se relativamente ou muito pouco preparados para o magistério 

neste nível de ensino. 

Como os dados apontam, a questão das didáticas específicas ou metodologias 

específicas ocupam um lugar de destaque nas discussões do  currículo de Pedagogia, 

tal problemática, tem sido objeto de estudo, pois expressam uma grande lacuna na 

formação desse profissional. 

 

Observemos as ementas do curso de pedagogia da UEFS: 

 

Código Disciplina Ementa 

EDU 283 

Didática da 
História para a 
Educação Infantil e 
Séries Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

História, historiografia e saber histórico escolar: articulação 
dos conceitos de fato, sujeito e tempo históricos. O 
ensinar/aprender da história enquanto objeto de pesquisa. 
Alternativas de ensino-aprendizagem e suas 
possibilidades nas séries iniciais: seleção e organização 
de conteúdos, linguagens e procedimentos metodológicos, 
instrumentos e critérios de avaliação. 

EDU 284 

Didática da 
Geografia para a 
Educação Infantil e 
Séries Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

Correntes do pensamento geográfico e o ensino da 
geografia brasileira. Os conceitos geográficos – lugar, 
paisagem, território, região, espaço geográfico – e sua 
aplicabilidade na educação infantil e nas séries iniciais do 
ensino fundamental. Noções de espaço e/ou letramento 
cartográfico. Planejamento e avaliação do ensino de 
Geografia. 

EDU 285 

Didática da 
Matemática para a 
Educação Infantil e 
Séries Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

A História da Matemática e Educação Matemática. 
Pressupostos epistemológicos do pensamento lógico-
matemático. Conteúdos matemáticos direcionados para 
aquisição de competências básicas necessárias ao 
cidadão. A Didática da Matemática na educação Infantil e 
nas séries iniciais do ensino fundamental. Planejamento e 
avaliação em Matemática. 

 

A análise das ementas das didáticas específicas que compõem o projeto de 

curso de Pedagogia da UEFS, acima relacionados, em sua maioria, trazem uma 

concepção clara quanto ao objeto de estudo, abordam o que ensinar e como ensinar, 
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articulando o processo de planejamento com os conteúdos e a ação didática. Em nível 

do que chamamos de currículo prescrito, temos uma intencionalidade clara, entretanto, 

o seu desdobramento na ação, o currículo realizado, parece indicar uma problemática 

quanto à modelagem que o professor universitário realiza na mediação com os 

graduandos.  

Essa afirmação se assenta nos depoimentos e discussão do grupo focal, ao 

enfatizarem as dificuldades na conclusão do curso com os conhecimentos no campo 

das didáticas específicas, o que por vezes, são sanadas com cursos específicos na 

área dessas disciplinas ou impactam diretamente na sua profissionalidade e 

reverberam em sala de aula no momento da mediação desses conteúdos. 

Libâneo (2011) faz um importante alerta ao argumentar que a formação de 

professores de educação infantil e ensino fundamental não podem mais prescindir de 

conhecimentos específicos dos conteúdos de português, história, geografia, 

matemática. Não se faz possível querer formar um bom professor apenas com 

“pinceladas” nessas áreas de conhecimento. 

Encontramos duas ementas das disciplinas de “Didática das Ciências” e da 

“Didática da leitura” que não trazem com clareza uma proposta em relação aos 

aspectos de planejamento, avaliação e, de maneira abrangente explicitam os conceitos 

a serem trabalhados, sem mencionar os conteúdos na educação infantil e fundamental. 

São elas: 

Código Disciplina Ementa 

EDU286 

Didática das 
Ciências Naturais 
para a Educação 
Infantil e Séries 
Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 

As ciências Naturais: histórico, objeto de estudo, 
perspectivas e exigências. A investigação didática em 
Ciências Naturais. A intervenção didática na construção do 
conhecimento em Ciências Sociais. 

 

 

Código Disciplina Ementa 

EDU 287 

Didática da 
Leitura, Escrita e 
Produção de 
Textos para a 
Educação Infantil e 
Séries Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

 

A aquisição da língua escrita – Psicogênse. As 
concepções de leitura e escrita e sua relação com a 
prática docente. As práticas de leitura e escrita. A 
intervenção didática no processo de aprendizagem da 
leitura e da escrita. 
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Ao investigar Planos de Estudos de universidades no âmbito internacional, que 

formam professores para a educação básica, percebemos uma clara distinção da 

formação do professor e do cientista da educação. As análises desses planos de 

estudos serão explicitadas posteriormente com o intuito de ratificar o equívoco de 

formar em apenas um curso, diferentes habilitações, dentre elas: o professor e o 

Pedagogo.  

Na proposta de formação de professores para a educação infantil e ensino 

fundamental, nessas instituições (Universidade do Minho, Universidade do Porto, 

Universidade Santiago de Compostela e a Universidade de Québec)  uma das 

prioridades no currículo é a preocupação com os conteúdos específicos na formação 

do professor. 

 Observamos que os conteúdos específicos ocupam um importante lugar na 

formação, vinculados ao que denominam “área da docência” e computam a maioria dos 

créditos. Por se tratar de um curso que forma professores e não outras habilitações, 

como o caso da Pedagogia no Brasil, os conteúdos a serem ensinados pelos 

professores têm um destaque especial e perpassam ao longo da formação, ou seja, 

não ocorre um esvaziamento dessas didáticas específicas. No caso da UEFS, como já 

mencionamos anteriormente, os alunos deixam claro a dificuldade em mobilizar 

conhecimentos profissionais com os alunos da educação infantil e ensino fundamental, 

em virtude das lacunas do currículo de Pedagogia nessa área de conhecimento. 

Não se defende a ideia do currículo de formação de professores dentro do curso 

de Pedagogia calcado apenas no conhecimento dos conteúdos específicos. É obvio 

que deve incluir estudos relacionados com a organização e gestão da escola, teoria e 

prática da pesquisa educacional, políticas educacionais, estrutura e funcionamento de 

ensino como elementos constitutivos da formação docente, mas convidamos a uma 

importante reflexão que evidencia a fragilidade dos graduandos em relação às didáticas 

específicas. 

Ainda ressaltamos o abismo no currículo de formação do Pedagogo que sendo 

habilitado para o exercício docente na educação infantil e fundamental, tem encontrado 

dificuldades na mediação da aprendizagem dos alunos, além da visível fragilização no 

âmbito das outras áreas de atuação.  
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Assim nos relata a Graduanda 3.7 e o Graduando 2.5, respectivamente: 

 

No decorrer do curso temos um rico suporte teórico que é fundamental 
para exercermos nossa profissão, porém acredito que não seja o 
suficiente, pois deve haver um ela entre teoria e prática, e a 
universidade não nos oferece uma prática profissional, desta forma não 
desenvolvemos habilidades em outras habilitações. 

 

Os conhecimentos profissionais nesse curso estão voltados para o 
Pedagogo professor e, nesses conhecimentos, ainda existem 
problemas por que a gente tem dificuldades com os conteúdos de 
matemática e português, por exemplo. Agora pense nisso nas outras 
áreas de conhecimentos, parece na realidade que nem são do 
Pedagogo, por que o currículo nega isso. Tem uma disciplina em 
espaços não escolares que ainda foge da discussão da escola regular, 
mas é muito pouco. 

 

Essas narrativas demarcam o fosso existente entre os conhecimentos 

profissionais que deveriam ser perpassados num curso que, conforme orienta a DCNP 

(2006), deve ser central dentre alguns conhecimentos, um núcleo de aprofundamento e 

diversificação de estudos voltado às áreas de atuação profissional que possibilite a 

investigação sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações 

institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras. 

Essa dimensão de diversificação de conhecimentos em situações institucionais 

não aparece no currículo da UEFS de maneira satisfatória para os graduandos, 

gerando um abismo entre os saberes que deveriam ser mobilizados nessa formação 

inicial para dar suporte à atuação profissional em empresas, organizações não–

governamentais, instituições de pesquisa e em hospitais.  

 

 

 6.4 ATOS DE CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA: ENTRE O PRESCRITO E 

A AÇÃO (4ª CATEGORIA ANALÍTICA) 

A pesquisa sobre o curso de Pedagogia aqui apresentada parte do 

entendimento do currículo como uma construção social e cultural em processo, 

constituindo-se também num conflitante campo de debates, no qual diferentes 

perspectivas e concepções de educação e de formação irão repercutir.  
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Revelam a importância e a necessidade de que as instituições conheçam quem 

são e o que pensam os alunos do curso de Licenciatura, para que se possa (re)pensar 

o projeto político-pedagógico dos cursos e o planejamento e desenvolvimento 

curricular. É importante identificar a percepção dos alunos sobre os conhecimentos e 

experiências proporcionadas pelo currículo durante o processo formativo, pois tais 

percepções ajudam a dimensionar melhor o planejamento e o desenvolvimento 

curricular, buscando aprimorar a formação inicial.  

Esses estudantes são “criadores de atos de currículo, portanto atores 

curriculantes” (MACEDO, 2013, p. 30) que, a partir do seu processo experiencial de 

autorização e relacional com o currículo, constroem um ponto de vista, uma atitude e 

uma ação reflexiva. 

O conceito de autorização está ancorado na nossa condição de decidir sobre 

meios que dependem efetivamente de nós, como princípios que governam nossa 

existência; isso significa se autorizar. (MACEDO, 2013, p. 93) 

 Essa autorização conduz os estudantes de Pedagogia a produzirem atos de 

currículo e se permitirem questionar a ótica disciplinar, os conhecimentos profissionais 

face as diferentes habilitações, a fragmentação do saber e a problemática em torno de 

uma formação especificamente voltada para a educação infantil, distanciada dos 

campos de atuação do Pedagogo. 

O currículo é uma ferramenta balizadora e mediadora de conhecimentos 

profissionais no constructo de uma profissão, é por ele que se incorpora 

conhecimentos. O currículo pela sua própria característica deve ser flexível, 

ressignificado, discutido e repensado como espaço de diálogo constante.  

No âmbito dos cursos de formação de Pedagogos vivenciamos uma 

preocupação que vai além do currículo prescrito e se estende ao processo do currículo 

via profissionalização e aprendizagem da mobilização de saberes na formação inicial. 

Sacristán (2000) propõe um modelo de interpretação de currículo através de seis 

fases ou níveis que constituem o significado do mesmo. Embora esse trabalho não 

tenha a intenção de se debruçar de maneira exaustiva sobre esses conceitos, 

gostaríamos de nos ancorar nos conceitos de currículo prescrito e de currículo real 
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propostos pelo autor para analisar o processo de distanciamento entre as construções 

de um projeto de um curso e seus desdobramentos na prática. 

Observemos a representação abaixo: 

Figura 2 –O currículo no processo de seu desenvolvimento 

 

Fonte: Gimeno Sacristán, J. O currículo: uma reflexão sobre a prática, 2000. 

 

O autor enfatiza que a primeira fase ou nível de currículo refere-se ao currículo 

prescrito, como processo que se configura através de um contexto histórico, político e 

de reordenamento econômico, que prescreve o que necessita ser trabalhado em uma 

instituição ou formação. No âmbito da Pedagogia esse currículo é diverso no que 

concerne às diferentes instituições que ofertam o ensino da Pedagogia, mas em tempo, 

são prescritos e formulados com base numa diretriz oficial, nesse caso, a DCNP - 

2006. 

O currículo realizado, ou real, pode ser compreendido entre a ponte da intenção 

e da ação, entre a teoria e a prática, seria o currículo vivenciado através da interação 

didática entre os professores universitários e os graduandos nesse processo de 

profissionalização do Pedagogo. Nessa fase, há que se ressaltar o currículo oculto 

como prática posta nas entrelinhas, ou “entrelugar” que mesmo não estando explícitos, 

estão cristalizados nas práticas, nas interações e nos encaminhamentos que se 

desdobram em atos curriculares. 
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A concretização deste currículo, mediante a sua efetivação, ganha “vida” através 

dos diferentes processos: no primeiro momento ocorre na apresentação do currículo 

aos professores formadores; em seguida, moldado pelo professor a partir da escolha 

dos textos, da abordagem teórico/prática a ‘1 ser realizada; e por último, nos 

desdobramentos que se reverberam no currículo real, ou o que poderia ser 

denominado de currículo em ação. Neste trabalho, a análise do projeto do curso de 

Pedagogia teve justamente a intenção de refletir sobre este currículo prescrito, 

mediante a ementa das disciplinas que se reverberam no currículo real, que foi 

avaliado pelos graduandos. 

É nesse contexto que os alunos concluintes refletem constantemente em suas 

falas sobre os “atos de currículo” do curso de Pedagogia, explicitando importantes 

elementos a serem analisados. Esses sujeitos se engajam como atores curriculantes, 

uma vez que opinam e podem interferir num currículo escrito, direcionando ações para 

se pensar em currículo vivido e real. 

A relação teoria e prática que parece ser o “calcanhar de Aquiles”, em que 

repousa a problemática das licenciaturas, está presente também no curso de 

Pedagogia como algo que deve ser reavaliado no âmbito da formação do Pedagogo. 

Realidade que se ancora não apenas nesta instituição, mas se replica no cenário 

nacional de formação desse profissional. 

A análise documental do Projeto Curricular do curso de Pedagogia da UEFS 

(2005) defende uma perspectiva curricular pautada na “indissociabilidade entre teoria e 

prática”, contudo são notórias as queixas dos graduandos em relação a esse 

distanciamento, que ainda perdura no cotidiano das disciplinas. Assim, não é suficiente 

apenas um currículo prescrito, urge pensar o currículo real, currículo em ação. 

A esse respeito, os participantes do grupo focal enfatizam importantes questões: 

Eu vejo que essa questão, teoria e prática é bem práxis em nosso curso 
pela questão que a teoria é importante para a gente saber como atuar 
na sala de aula, mas eu acho que essa questão no nosso curso está 
mais voltada para o momento de estágio, só naquele curto período, 
naquele semestre, naquela disciplina de 60 horas e acabou e depois 
disso a gente não tem mais aquela questão do contato mesmo, com a 
realidade, para a gente ver o que realmente a gente pode pegar da 
teoria e tentar conciliar com a prática. (Graduando 7.1) 
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Eu também acho que deixa a desejar porque, por exemplo, quando a 
gente discutiu a questão da educação especial, da inclusão, trabalhar 
com crianças especiais e tal, beleza. A gente discutiu, a gente trabalhou 
vários teóricos que falam sobre essas questões, a gente visitou algumas 
unidades que tinham salas para trabalhar com crianças especiais, mas 
o que a gente fez? O que a gente trabalhou? A gente só teorizou, 
visualizou, conheceu como é, mas não fez nada. Então, eu acho que é 
algo tão importante a questão de trabalhar com a inclusão, é algo que 
deveria ser trabalhado, que deveríamos ter experienciado na prática. 
(Graduando 3.2) 

 

Em relação à teoria e prática no currículo de pedagogia, eu acho que 
não contempla essa relação. Eu acredito que no nosso curso a resposta 
é não, não vi essa questão está bem articulada, só nos momentos do 
estágio, fora isso, até porque tem as disciplinas que são apenas 
teóricas e outras teóricas e prática. A gente tem que levar em 
consideração também que as disciplinas teóricas são aplicacionista nos 
momentos dos estágios. (Graduando 3.2) 

 

Os depoimentos dos estudantes demonstram a problemática da relação 

teoria/prática vigente no currículo do curso de Pedagogia da UEFS, onde esse diálogo 

parece ocorrer apenas nos momentos dos estágios. Outro elemento a ser observado é 

a teoria a serviço da suposta prática, numa relação mecanizada e aplicacionista.  

Isso evidencia que o currículo é uma construção social que, conforme explicita 

Goodson (1999), de uma forma dialética, opera em dois níveis “[...] primeiramente em 

nível da própria prescrição, mas depois também em nível de processo e prática”. (p. 

67) 

Nessa perspectiva, o currículo prescrito em conjunto com o real, direciona o 

processo, a trajetória de formação, “indica caminhos, travessias e chegadas, que são 

constantemente realimentados e reorientados pela ação dos atores/autores da cena 

curricular”. (MACEDO, 2011, p. 27) 

De acordo com Tardif (2004), os cursos de formação de professores são 

normalmente programados de acordo com um modelo “aplicacionista”, no qual os 

estudantes têm, numa primeira fase, as disciplinas, e só depois é que têm um estágio 

para “aplicarem” os conhecimentos adquiridos nas disciplinas teóricas. No modelo 

aplicacionista, há separação entre a pesquisa, a formação e a prática. 
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 Para o mesmo autor, o modelo aplicacionista tem dois problemas principais: é 

idealizado segundo uma lógica disciplinar em que não há relação entre as disciplinas e 

em que “aprender” é conhecer e não é “fazer”; o outro problema é que o modelo 

aplicacionista considera que os alunos são espíritos virgens e não se tem em 

consideração as suas crenças e representações anteriores. 

Em relação a esse aspecto, ressalta Franco (2010), os cursos de formação de 

professores, com raras e valiosas exceções, fragmentaram a formação utilizando-se de 

teorias de ciências afins, desconectadas do real pedagógico. O pressuposto da 

formação para a prática esteve, por décadas, atrelado às práticas, burocraticamente, 

sob a forma de estágio supervisionado, o que contribuiu para que a prática docente se 

revestisse de uma perspectiva aplicacionista de reprodução de procedimentos, 

mecanicamente organizados. 

Para Silva (1996), o currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam 

saber e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo 

que se condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de 

subjetividades sociais. Em suma, “currículo, poder e identidades sociais estão 

mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais”. (p. 67) 

O currículo no âmbito da formação do Pedagogo tem corporificado relações 

profissionais distanciadas dos possíveis lócus do campo da prática, sem agregar os 

conhecimentos necessários em suas mediações didáticas e interferindo na relação de 

identidade desse profissional. 

Reiterando essa ideia, Libâneo (2001), em sua pesquisa explicita a fragilidade 

na formação profissional de professores para os anos iniciais e afirma a relevância 

imediata de reformulação dos currículos, em que se assegure aos futuros professores o 

domínio dos conhecimentos que irão ensinar às crianças, articulados com 

metodologias de ensino adequadas sem que se instaure uma lógica de 

disciplinarização aligeirada com a implantação de um currículo inchado, fragmentado, 

aligeirado, levando ao empobrecimento da formação profissional.  

Silva Júnior (2010 p. 7), ao analisar experiências formativas de docentes, 

assinala que as formações clássicas voltadas à preparação individual para o trabalho 



127 

 

têm se revelado ineficazes, ou seja, a concepção tradicional de formação inicial de 

profissionais apenas como propedêutica, em forma teórica dissociada de experiências 

e conhecimentos adquiridos pela experiência de trabalho, não responde às 

necessidades profissional. 

Se falarmos do currículo da Pedagogia, isto ainda é mais emblemático, uma vez 

que os conhecimentos profissionais giram em torno de diferentes conhecimentos, ora 

se aproximam e ora distam, em virtude da especificidade do trabalho docente, do 

trabalho de gestão (coordenação e administrativo) e do trabalho de pesquisa. 

As diferentes habilitações propostas pela DCNP (2006) na formação do 

Pedagogo requerem conhecimentos profissionais diversificados e, portanto, haveria de 

se avaliar essas diferentes áreas de atuação, e assim, de fato saberíamos se o curso 

efetiva uma formação com base em conhecimentos profissionais nas diferentes áreas.  

No caso específico, deste curso de Pedagogia, os dados enfatizam que os 

conhecimentos profissionais giram em torno da docência para a educação infantil e 

para o ensino fundamental, deixando lacunas em relação às diferentes habilitações 

(gestão, coordenação de ensino, atuação em espaços não-formais, curso 

profissionalizante e EJA). 

Ressaltamos que o currículo prescrito não é garantia de (boa) formação, pois o 

currículo ganha vida no movimento de tensão entre o prescrito e o vivido, a teoria e a 

prática, o saber da experiência e o saber nutrido pela teoria. Assim, para analisar um 

currículo se faz necessário buscar a realidade, recolher informações e impressões dos 

sujeitos que o vivem, movimento imprescindível para uma análise completa da 

realidade. 

 Nesse sentido, esta pesquisa busca compreender e identificar, a partir do 

discurso dos alunos do curso de Pedagogia da UEFS e de análise documental, os 

conhecimentos profissionais presentes no currículo referentes à profissionalização nas 

diferentes habilitações propostas pela DCNP (2006) e as implicações na identidade do 

Pedagogo.  

A Formação Básica do Curso de Pedagogia da UEFS está organizada em torno 

de três Núcleos de Conhecimento: Núcleo de Fundamentação, Núcleo de 
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Conhecimento em Gestão e Política Educacional e o Núcleo de Conhecimentos 

Pedagógicos. 

O Núcleo de Fundamentação envolve o estudo dos fundamentos filosóficos, 

históricos, políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos 

necessários à compreensão crítica do fenômeno educativo na sociedade 

contemporânea. 

O Núcleo de Conhecimento em Gestão e Política Educacional envolve o estudo 

das relações entre Educação-Estado-Sociedade, tendo em vista o desenvolvimento de 

habilidades para discutir as políticas públicas para a educação e intervir político-

pedagogicamente nas diferentes instâncias de organização da educação brasileira.  

O Núcleo de Conhecimentos Pedagógicos envolve o estudo específico da 

educação básica para o ensino na educação infantil, nas séries iniciais do ensino 

fundamental (1a ao 5º ano), na educação especial. 

A prática pedagógica permeia as construções teóricas dos respectivos núcleos 

de conhecimento, através de projetos coletivos e/ou individuais de pesquisa, de 

docência e de gestão.  

Ao lado da formação básica, o curso de Pedagogia tem a valorização dos 

estudos diversificados ou complementares à formação. Farão parte da formação 

complementar do graduando, a participação em: seminários temáticos, seminário 

estudantil de pesquisa em educação, ciclos de debates, estudos  orientados e 

disciplinas optativas.  

As disciplinas que compõem a formação básica da matriz curricular do curso de 

Pedagogia da UEFS se constituem da seguinte maneira:  

 

1º Sociologia da 
Educação I 

Metodologia do 
Trabalho 
Científico 

História da  

Educação I 

Filosofia da 
Educação I 

Introdução aos 
Estudos 
Pedagógicos 

2º Sociologia da 
Educação II 

Prática 
Pedagógica em 
Experiências 
Educacionais 
não Escolares 

História da  

Educação 
II 

Filosofia da 
Educação II 

Antropologia  

Cultural 
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3º Política 
Educacional e 
Organização 
do Ensino 

Prática 
Pedagógica em 
Novas 
Tecnologias da 
Comunicação e 
da Informação 

Estatística 
Aplicada à 
Educação 

Novas 
Tecnologias 
da 
Comunicaçã
o e da 
Informação 

Psicologia da 
Educação I 

4º Política 
Educacional e 
Gestão do 
Ensino 

Prática em 
Gestão e 
Coordenação 
Pedagógica 

Didática I Currículo Psicologia da 
Educação II 

5º Didática da 
Matemática p/ 
a Educ. Infantil 
e Séries Inic.  
Ens. 
Fundamental 

Prática 
Pedagógica nas 
Séries Iniciais 
do  Ens. 
Fundamental 

Didática 
da História 
p/ a Educ. 
Infantil e 
Séries Inic. 
Ensino 
Fundamen
tal 

Didática das 
Ciências 
Naturais p/ a 
Educ. 
Infantil e 
Séries Inic. 
Ens. 
Fundamenta
l 

Avaliação no 
Contexto 
Educacional 

6º Educação 
Infantil 

Prática 
Pedagógica em 
Educação 
Infantil 

Didática 
da Leitura, 
Escrita e 
Produção 
de Textos 

Didática da 
Geografia p/ 
a Educ. 
Infantil e 
Séries Inic. 
do Ensino 
Fundamenta
l 

Jogos, 
Brinquedos, 
Brincadeiras e 
Educação 

7º Aspectos 
Ético-político-
educacionais 
p/ a Inclusão 
da Pessoa c/  
Necessidades 
Educativas 
Especiais 

Projeto 
Monográfico 

Arte-
Educação I 

  

8º Prática de 
Docência 

Monografia    

 

Legenda:           Núcleo de Fundamentação 

                               Núcleo de Conhecimento em Gestão e Política Educacional 

                                  Núcleo de Conhecimentos Pedagógico 

 

 



130 

 

Inicialmente, tomei como análise neste trabalho, as disciplinas que compunham 

o núcleo de conhecimentos pedagógicos para analisar no desenho curricular (ementas 

das disciplinas), a construção da profissionalidade e dos processos identitários 

veiculada no curso de Pedagogia, no que concerne às diferentes habilitações. 

Entretanto, ao longo da análise dos núcleos de Formação Básica: núcleo de 

Fundamentação, núcleo de Conhecimento em Gestão e Política Educacional e o 

núcleo de Conhecimentos Pedagógicos, houve a necessidade de visitar o “entrelugar” 

que compõe os conhecimentos eleitos como não obrigatórios (disciplinas optativas), 

inseridas na formação complementar. 

Esse termo “entrelugar” foi uma opção da pesquisadora para referenciar as 

disciplinas optativas do currículo de Pedagogia da UEFS. No percurso das análises das 

ementas consideradas como obrigatórias, percebi que existiam discussões que não 

estavam presentes nesta esfera. Desse modo, resolvemos ampliar a análise para as 

disciplinas optativas, com o intuito de verificar o que havia sido eleito como “não-

obrigatória”, diante da formação do Pedagogo. 

De acordo com o projeto de curso da UEFS, as disciplinas optativas constituem 

uma outra alternativa para a formação complementar do estudante de Pedagogia. 

Através da oferta de disciplinas optativas, pretende-se ampliar e aprofundar os estudos 

em educação e em áreas afins.   

A análise das ementas que compõem o curso foi construída a partir de três 

questões centrais:  1) O que se pode compreender acerca das disciplinas que 

compõem o núcleo de conhecimentos pedagógicos em relação a conhecimentos 

profissionais de formação do Pedagogo? 2) O que se pode evidenciar em relação à 

construção da dimensão profissional nesse currículo e as orientações da DCNP-2006? 

3) O que é possível afirmar sobre a relação entre as disciplinas optativas e o 

desenvolvimento dos saberes e competências necessários ao Pedagogo? 

Ao longo do texto, apresentarei o componente disciplinar em conjunto com a sua 

respectiva ementa, elaborando uma análise a partir das questões anunciadas. 

A análise do conjunto de disciplinas que compõem o currículo do curso de 

Pedagogia da UEFS retrata uma identidade assentada especificamente para a 

docência, abordando uma maior gama de conhecimentos para a educação infantil, 

conforme evidenciado anteriormente na narrativa dos alunos. 
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O currículo não apresenta na sua totalidade um aporte que dê conta de 

aprofundar a pesquisa como campo de investigação da prática do Pedagogo, tal 

discussão aparece apenas no campo das disciplinas optativas intituladas “Metodologia 

e prática de pesquisa em educação I e II”. 

 

Código Disciplina Ementa 

EDU 511 
Metodologia e 
Prática da Pesquisa 
em Educação I 

O conhecimento científico e a educação. A relação entre 
sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. 
Métodos e técnicas de pesquisa e sua aplicação em 
pesquisas educacionais. Elaboração de projeto de 
pesquisa. 

EDU512 
Metodologia e 
Prática da Pesquisa 
em Educação II 

Coleta e análise de dados. O trabalho de campo. Análise 
da aplicação de técnicas de pesquisa: questionário, 
entrevista, observação, diário de campo. Elaboração do 
relatório de pesquisa. 

 

Tal posicionamento aparenta ou secundariza a pesquisa em educação como 

dispositivo de formação do Pedagogo, uma vez que deveria ser concebida como 

núcleo de fundamentação, possibilitando a construção de conhecimentos profissionais 

no âmbito da pesquisa. Essas disciplinas no contexto das optativas impactam de 

maneira negativa na construção da profissionalidade do Pedagogo, uma vez que não 

priorizam os conhecimentos no âmbito da pesquisa e da produção de conhecimentos. 

Esta divisão pautada na formação básica e complementar (explicitada por esse 

desenho curricular) nos convida a uma reflexão em torno do que deve ser central na 

formação e o que é diversificado ou complementar. Arroyo (2011) evidencia que esses 

critérios de definição de conhecimento legítimo, comum, indispensável e o “não 

obrigatório” (aqui considerados como disciplinas optativas), parecem dicotômicos, uma 

vez que ao primeiro se impõe como parte central no currículo e ao segundo, não sendo 

obrigatórios, estão secundarizados aos conhecimentos curriculares. 

Ao analisar o projeto curricular do curso de Pedagogia da UEFS, encontro nas 

disciplinas optativas (bloco de formação complementar) o componente curricular, 

intitulado “Dimensão pessoal e profissional na formação do professor”. Vejamos o que 

propõe a ementa: 
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Código Disciplina Ementa 

EDU 621 
Dimensão Pessoal e 
Profissional na Formação 
do Professor 

Desenvolve e aprofunda os estudos sobre as 
dimensões da formação do educador. Enfatiza a 
aplicabilidade das dimensões da formação do 
educador no cotidiano e nas práticas educativas. 

 

Esse componente não se configura como formação básica no currículo do curso 

de Pedagogia e, ao nosso olhar não poderia estar fora desse conhecimento elegível 

como obrigatório, uma vez que trata da dimensão profissional/campo de práticas do 

Pedagogo e ajudaria a construir a identidade desse profissional. 

 A sua ementa possibilita-nos pensar uma reflexão em torno das diferentes 

dimensões ao qual repousaria o exercício do Pedagogo, retomando as práticas 

educativas como espaço potencializador de socialização profissional. Todavia, há que 

ressaltar que a ementa abarca os conhecimentos no âmbito da “formação do 

educador”, sem assumir o profissional Pedagogo. 

Uma outra disciplina intitulada “Prática de Docência”, inserida no currículo como 

obrigatória, é um dispositivo para elaboração dos conhecimentos no âmbito da prática, 

entretanto, reitera apenas o contexto do trabalho na educação infantil e fundamental, 

conforme veremos mais adiante. 

A partir dessa análise remetemo-nos ao seguinte questionamento de Arroyo 

(2011): por que o acúmulo de conhecimentos produzido sobre os profissionais da 

educação e sobre os educandos não é reconhecido como legítimo, a ponto de merecer 

um lugar no território dos currículos? 

É interessante pontuar nessa discussão, a imprecisão do termo docência 

alargada, empregada pela DCNP-2006 e retificada no Projeto de curso da UEFS, como 

um conceito amplo, vinculado não só ao ensino, mas às questões de coordenação, 

gestão e produção de conhecimento. Todavia, a ementa da disciplina “Prática de 

docência”, propõe atividades especificamente vinculadas à docência no contexto de 

atuação da educação infantil e fundamental, ocultando as outras dimensões de 

docência propostas pela DCNP- 2006. 
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Código Disciplina Ementa 

EDU 279 
Prática de 
Docência 

Elaboração, execução e avaliação de projeto de trabalho 
para a docência com crianças da educação infantil ou das 
séries iniciais do ensino fundamental. Elaboração de 
relatório. 

 

O currículo de Pedagogia, como um dos terrenos de veiculação no processo de 

formação e profissionalização, deve “passar por dentro da profissão” como diz Nóvoa 

(2009), e está vinculado ao objeto de estudo da pedagogia como campo investigativo 

da prática educativa.  

Para isto, é necessário que os professores formadores do curso de Pedagogia 

tenham clareza quanto ao entendimento da área como campo de conhecimento, e aos 

saberes profissionais, que não devem se desvencilhar do processo de 

profissionalização e profissionalidade dos futuros Pedagogos para que não haja uma 

(de) formação. 

Desse modo, criam os atos de currículos (tensões e contradições) explicitados 

ao final do curso pelos estudantes, provocados por uma crise em torno dos 

conhecimentos profissionais veiculados no currículo do curso, uma vez que, ao 

concluírem a graduação não se sentem preparados para exercer a profissão em seus 

diferentes lócus (empresas, hospitais, associações sindicatos ou ONG´S) e, trazem à 

tona a questão da relação teoria e prática. É assim que os atos de currículo assumem 

um papel fundamental no processo de construção de uma relação com o saber pelos 

sujeitos em formação. 

De acordo com o projeto de curso da UEFS, através das práticas pedagógicas, o 

estudante entrará em contato com as realidades educacionais que abrangem 

instituições escolares e não escolares, tais como: sindicatos, igrejas, associações, 

empresas, ou ainda, clínicas e hospitais, onde o mesmo possa sentir-se acolhido para 

o desenvolvimento do seu trabalho numa perspectiva interativa. (Projeto de curso de 

Pedagogia 2002-2005, UEFS)  

Embora o projeto de curso desenhe um currículo prescrito, que propõe uma 

interface com diversos âmbitos de atuação do Pedagogo, ao longo dessa pesquisa, os 

resultados trouxeram justamente uma fragilidade entre o prescrito e o real. Durante o 

curso temos apenas um componente curricular no segundo semestre, intitulado de 
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Prática Pedagógica em Experiências Educacionais não Escolares que, de maneira 

muito genérica, aborda os espaços institucionais, sem correlacionar à atuação do 

Pedagogo, parecem aos “meus olhos” de pesquisadora, que apenas consta no 

currículo com o intuito de seguir a orientação da DCNP -2006. Observemos: 

 

Código Disciplina Ementa 

EDU274 Prática Pedagógica 
em Experiências 
Educacionais não 
Escolares 

Políticas e práticas educativas não escolares 
desenvolvidas por instituições sociais: associações de 
classe, de gênero, de etnia, igrejas, sindicatos, 
empresas.  

       

  A ementa da disciplina denuncia esse caráter de fragilidade, uma vez que é 

muito genérica e superficial, trazendo inclusive questões de classe, gênero e etnia 

como espaços institucionais, sem perceber que essa é uma discussão transversal que 

deve perpassar todo o currículo de formação do Pedagogo, mediante um currículo 

multicultural. 

Este universo multicultural no âmbito da formação das licenciaturas tem sido 

inclusive preocupação de autores como Candau (2012), ao explicitar que a Didática 

nos cursos de formação de professores, na perspectiva sociocrítica e intercultural, 

implica entender que as práticas pedagógico-didáticas possam ser repensadas e/ou 

reinventadas incorporando, de maneira crítica, a questão das diferenças culturais, na 

pluralidade de suas manifestações e dimensões. 

A disciplina “Educação e Diversidade cultural” está no currículo do curso de 

Pedagogia como optativa, concebida como algo complementar na formação do 

Pedagogo, em tempos que a complexidade do trabalho na escola se impõe 

cotidianamente, em virtude de um histórico pautado na homogeneização de práticas 

educativas que silenciosamente invisibilizou culturas.  

 

Código Disciplina Ementa 

EDU 310 
Educação e 
Diversidade Cultural 

A escola como espaço sócio-cultural: clivagens de classe, 
inter-étnicas, sexuais e de gênero. Identidades e 
alteridades no Brasil contemporâneo. Diversidade cultural 
e suas implicações no processo de conhecimento e 
significação do mundo. 
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Desse modo, as discussões em torno do multiculturalismo se impõem como 

urgente, num cenário de formação do currículo de Pedagogia, uma vez que ajuda a 

balizar práticas de articuladoras entre a profissionalização e o cultural, que, de certa 

forma, estão entrelaçados nas práticas educativas, com as quais esse profissional 

lidará. 

Candau (2012) expressa que as questões relativas ao multiculturalismo ganham 

maior presença, seja quando apontam o tema das diferenças como uma possibilidade 

de enriquecimento da reflexão e ação didáticas, ou quando suscitam preocupações em 

relação à articulação entre o social e o cultural (CANDAU, 2012, p. 28) 

Outra questão interessante a ser analisada é como o aspecto da prática 

pedagógica aparece no projeto de curso. O projeto evidencia que existem três 

modalidades de prática pedagógica que se complementam dentro do curso: 

a) vivência da teoria-prática, mediante atividades desenvolvidas de forma 

integrada com as disciplinas que compõem a organização curricular, a qual 

tem como objetivo aproximar o estudante da realidade social e o 

aprofundamento dos estudos; 

b) intervenção e iniciação profissional junto à escola, mediante atividades de 

observação, regência e participação em projetos; 

c) iniciação à pesquisa e produção do conhecimento 

 

O conceito de prática pedagógica no projeto se delineia como um conjunto das 

atividades teórico-práticas que envolvem pesquisa, docência, gestão e coordenação 

pedagógica. Consideramos um tanto que abstrato o conceito adotado pelo projeto, 

reiterando ações em torno de três tipos diferenciados de modalidades de prática 

pedagógica que se diferenciam entre si: a vivência da teoria-prática, intervenção e 

iniciação profissional na escola e  iniciação à pesquisa. 

No que tange a essas três modalidades, fica óbvio que o único espaço de 

atuação que o projeto faz referência como espaço de intervenção profissional seria a 
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escola, reforçando uma identidade profissional do Pedagogo circunscrita ao espaço de 

atuação no contexto escolar.  

A primeira modalidade de prática é descrita mediante atividades de cunho 

interdisciplinar com o objetivo de aproximar o estudante da realidade social e o 

aprofundamento dos estudos, contudo, parece muito vaga e imprecisa essa 

modalidade, pois não dimensiona os espaços de prática ou atividades a serem 

desenvolvidas. 

A segunda explicita de maneira clara as atividades desenvolvidas e dimensiona 

a escola como esse espaço de observatório e aprendizagem profissional. 

A terceira reitera a importância da pesquisa e enfatiza a prática pedagógica 

como elemento de iniciação à pesquisa e produção do conhecimento.  

Todavia, no decorrer das análises em relação às disciplinas que constituem o 

núcleo de Fundamentação Básica, conforme já mencionamos anteriormente, os 

componentes Metodologia e prática de pesquisa em educação I e II foram alocados 

como disciplinas optativas, constituindo parte de uma formação complementar. Talvez 

isso ocorra por conta de uma concepção identitária do Pedagogo como professor e não 

pesquisasor no âmbito educacional. Eis, mais uma vez, a importância de discussão em 

torno do Pedagogo especialista! 

O processo de formação que se estende a um currículo disciplinar foi explicitado 

pelos alunos numa correlação entre a autoformação, heteroformação e interformação. 

(GARCIA, 1999) 

Tomando por base a auto, hetero e interformação como pressuposto formativo 

no campo de formação das licenciaturas, podemos compreender que a identidade do 

Pedagogo também caminha mediante aspectos biográficos, aos aspectos sociais e na 

relação com os pares. 

Ao considerarmos os processos formativos dos professores e suas implicações 

a partir da auto, hetero, interformação destacamos que o desenvolvimento desses 

processos inter-relacionados são potencializadores de novas aprendizagens para a 

docência. 

 Defendo que, a partir de um conjunto variado de mediações e relações 

produzidas nessa dinâmica de formação, o Pedagogo e as instituições formadoras 
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poderão construir elementos capazes de colaborar para a conquista de maior 

autonomia e desenvolvimento profissional, bem como de sua identidade.  

A respeito desses dispositivos formativos, os graduandos analisam: 

 

Acho que falar da formação acadêmica e da formação pessoal para 
mim não estão separadas, estão juntas, e desde o primeiro semestre 
até agora que estou saindo, como outras já falaram, minha visão é 
outra. Sou outra pessoa e em relação à questão de identidade, o que eu 
sou, aprendi a conviver com outras pessoas, aprendi a conviver em 
grupo. O curso me deu uma visão mais crítica, tanto na minha formação 
acadêmica quanto no pessoal [..] (Graduando  5.2) 

 

[...] Foi muito gostoso aquela coisa de desequilíbrio que você se 
confronta com algo que sempre esteve ali e não conseguia enxergá-lo. 
Então eu percebo que eu vou para a sala de aula e eu vejo o currículo 
totalmente diferente. Se eu não tivesse passado pelo curso? Hoje eu 
posso olhar o currículo de outra forma, hoje eu posso olhar a seleção 
das disciplinas com um outro olhar. Eu vou para outros elementos que 
compõem todo o currículo, eu não me atenho somente aos fatos, ao 
que foi dado, aquela coisa de problematizar. (Graduando 6.2) 

 

As falas trazem à tona um processo formativo que não se dissocia do pessoal e, 

de certa forma, implicam-se com o profissional. É como se propiciasse uma reflexão 

interna que se desdobrasse na sua ação profissional. 

Os fundamentos da profissão são portanto, existenciais, no sentido de que o 

professor não “só pensa com a cabeça”, mas com a vida, com o que foi, o que viveu, 

com aquilo que acumulou, em tempo de experiências de vida, “ele pensa a partir de 

sua história de vida não somente intelectual, no sentido rigoroso do termo, mas 

também emocional, afetiva, pessoal e interpessoal [...] ele é um sujeito existencial”. 

(TARDIF, 2000, p. 235) 

A dimensão auto, hetero e interformação deve ganhar espaços nos currículos de 

formação de professores e inclusive nos processos metodológicos formativos dos 

professores universitários, ultrapassando o domínio cognitivo instrumental. Assim, 

Tardif (2000) ressalta que os saberes construídos ao longo da profissão abrangem 

igualmente aspectos como o bem-estar pessoal, a segurança emocional adquirida em 

relação ao seu objeto de trabalho, o sentimento de estar no seu lugar, a confiança na 

sua capacidade de enfrentar problemas e poder resolvê-los. 
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A análise das ementas nos propiciaram uma maior análise dos atos de currículo 

explicitados pelos estudantes, pois evidenciaram uma gama de disciplinas voltadas 

para a docência na educação infantil e fundamental, em detrimento de conhecimentos 

para as outras habilitações do Pedagogo. Permitiram compreender que as disciplinas 

elegidas como optativas concentram discussões importantes em relação à pesquisa na 

área educacional e à dimensão da docência.  

Outra importante questão, se reporta a prática educativa presente no currículo 

como restrita a atuação docente na educação infantil e fundamental, invisibilizando os 

outros espaços educativos (empresas, hospitais, presídios, ONG´S) como lugar de 

prática para esse profissional. 

 

6.5 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE 

PEDAGOGIA E A FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS NA UEFS (5ª CATEGORIA 

ANALÍTICA) 

 

O momento atual é propício para pesquisas sobre o currículo do curso de 

Pedagogia, uma vez que as DCNP/2006, durante seu percurso histórico de 

institucionalização, expressa diferentes forças políticas e visões epistemológicas que 

ainda suscitam debate. São muitas as inquietações, assim como são muitas as 

perspectivas; mas é necessário problematizar, pensar, construir e ressignificar os 

currículos sem eleger qualquer diretriz como detentora do saber. 

Mesmo após a aprovação das DCNP em 2006, o debate não se encerra. São 

notórios os grandes problemas que têm se acumulado em relação ao currículo de 

Pedagogia - nesse caso o curso da UEFS - em relação ao objeto de trabalho e às 

diferentes habilitações numa carga horária ínfima, que resulta em problemas no âmbito 

dos conhecimentos profissionais. Tal debate não pode ser guardado debaixo do tapete, 

como se tivesse resolvido uma problemática que foi objeto de disputas durante 

algumas décadas. 

Os depoimentos dos alunos enfatizam: 
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O curso não garante os conhecimentos necessários para atuar em 
todas as áreas, pois a formação para atuar em EJA, espaços não-
formais, coordenação e gestão foram muito superficiais. (Graduando 
1.6) 

 

A carga horária do curso não oferece condições para conhecer as todos 
os campos possíveis ao Pedagogo, teremos maior propriedade se 
ocorrerem oportunidade de estágio nas diferentes áreas. (Graduando 
2.3) 

 

Eu me sinto preparada para trabalhar na educação fundamental pelo 
fato de já ter trabalhado na área. O curso não oferece contato de maior 
duração com as demais modalidades. (Graduando 3.8) 

 

É fato que o campo da Pedagogia se ocupa das atividades pedagógicas, do 

trabalho docente e da formação profissional, afinal, como área de conhecimento, 

dedica-se na relação da prática educativa, que está implicada com a docência, [...] mas 

não há identidade conceitual entre Pedagogia e formação de professores. (LIBÂNEO, 

p. 64) 

A pedagogia parece ter ficado invisibilizada pelas tantas atribuições propostas 

ao Pedagogo. Seu estatuto de ciência foi relegado em nome de uma 

instrumentalização prática. Corroborando com as ideias de Libâneo (2011): 

 

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 se faz sentido um curso de pedagogia pelo fato de existir um campo 
investigativo – o da pedagogia [...] (p.64) 

 

Essa afirmação nos conduz a importante reflexão de compreensão da 

Pedagogia no âmbito acadêmico como sendo exclusivamente um curso de formação 

de professores que possui a docência como sua identidade profissional, mas não se 

nutre da Pedagogia como área de conhecimento. A Pedagogia tem se constituído no 

cenário brasileiro como um curso de profissionalização e não uma área de 

conhecimento que muito pode contribuir para as pesquisas educacionais. 

Nesse ínterim, ao discutir as DCNCP (2006), autores como Libâneo e Pimenta 

(2002) chamam a atenção para o fenômeno, segundo o qual o curso de Pedagogia vai 
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adquirindo a conotação de operacionalização metodológica do ensino, a partir do que 

propõe a formação técnica de educação e a formação de professores, consolidando o 

privilegiamento das dimensões metodológicas e organizacional, em detrimento das 

dimensões filosóficas, epistemológicas e científicas. [...] a pedagogia tende a reduzir-se 

à prática do ensino. (2002, p. 22) 

Na concepção dos estudantes da UEFS, embora esteja consagrada como área 

de conhecimento, no momento da reflexão em torno do objeto de estudo, existem nas 

narrativas um caráter abstrato e superficial sobre a Pedagogia, coexistindo ainda o viés 

de operacionalização. A Pedagogia se alimenta da ciência, assim ajuda na construção 

de responsabilidade e habilidades da trajetória escolar para facilitar o ensino. 

(Graduando 3.9)  

Ainda relata outras estudantes: 

A Pedagogia e o seus conhecimentos são essenciais na formação 
humana, acredito ser ela a base da existência de outras profissões. 
(Graduando 1.3) 

 

A Pedagogia é uma área de conhecimento importante, contribui para as 
discussões em educação e a prática pedagógica (Graduando 2.4) 

 

A Pedagogia é para formar o aluno do curso de Pedagogia, o 
graduando. (Graduando 2.4) 

 

Estes depoimentos permitem-nos inferir que, embora os sujeitos reconheçam a 

Pedagogia como área de conhecimento, existe uma noção muito vaga sobre seu objeto 

de estudo. Ou seja, no currículo não se institui uma discussão e o empoderamento dos 

graduandos em relação à Pedagogia como área de conhecimento e a sua contribuição 

na formação do Pedagogo como pesquisador, e não apenas licenciado em um curso. 

Assim, a formação no curso de Pedagogia tem se efetivado num vazio, 

destituída do objeto de estudo de sua área. Os graduandos terminam a formação inicial 

sem estabelecer conexões com a área da Pedagogia. 

Quais contribuições a Pedagogia pode oferecer para pensar a produção de 

conhecimento na educação? De que pesquisa falamos quando atribuímos aos 

currículos de Pedagogia a pesquisa como instrumento de formação? Que implicações 

tem ocorrido ao longo do tempo na produção de conhecimento no âmbito da educação, 
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quando a Pedagogia deixou de ser área de conhecimento? Qual (ais) implicação (ões) 

existe (m) em transformar uma área de conhecimento num curso de graduação? 

A figura do Pedagogo tem sido dissolvida na figura do professor que, pelas 

Diretrizes (2006) tem que ser um superprofessor (Triches, 2012) com atribuições 

diversas num currículo inchado, a partir de uma ótica de disciplinarização e 

aligeiramento, proposto pelo movimento internacional de formação de professores. 

 

E a gente para pra pensar, será que a nossa sociedade quer aceitar 
Pedagogos que tenham seis habilitações, não é? Eu acho que a própria 
sociedade, ela tenha interesse, também, que o Pedagogo não saia tão 
preparado para estar nesses outros campos e, que o foco dele mesmo 
seja a docência em sala de aula, pois faltam professores, pessoas que 
queiram estar na sala de aula. (Graduando 3.3) 

 

Algumas disciplinas do curso acham que o professor é super herói, que 
ele vai resolver tudo. Tem coisas que vai resolver, vai, mas é ao longo 
do tempo, não é algo que você vai resolver de um dia para a noite, vai 
demorar, é um processo igual como foi com a gente. Se a gente se 
tornou o profissional que se tornou hoje não foi assim. A gente entrou e 
já virou professor? Não. Foi algo processual, durante quatro anos que a 
gente veio estar se tornando esse profissional. (Graduando 3.1) 

 

Esta narrativa aponta para uma análise em torno de uma discussão antiga sobre 

a problemática voltada para a formação de professores em nível de graduação, e o 

contexto histórico que remeteu à Pedagogia como curso de formação de professores 

para resolver o problema histórico da época, em relação à elevação da formação dos 

professores, até então centralizada no magistério. 

  Libâneo (2011) enfatiza que chega a incomodar a conformidade histórica de 

defensores da tese da docência como base da identidade profissional do educador, 

que aderiram a um movimento sobre o significado do termo pedagogia, cunhado em 

circunstâncias específicas de um certo momento histórico das discussões sobre 

formação de educadores, [...] em que os legisladores passavam ao largo da questão da 

Pedagogia como campo de conhecimento científico, estando apenas preocupados em 

resolver questões curriculares e práticas da formação. ( p. 63) 

As discussões da ANFOPE têm sido voz preponderante nas recomendações 

oficiais de formação de professores, a partir de uma ótica intitulada por Evangelista e 
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Triches (2012) de reconversão do professor na figura de superprofessor. Nascido das 

“cinzas do professor tradicional” (EVANGELISTA, 2001), é posto como solução para os 

problemas da sociedade.  

O depoimento de um sujeito da pesquisa aborda um questionamento feito a um 

professor universitário sobre o conceito de docência, ao mesmo tempo que evidencia a 

falta de clareza quanto a essa terminologia: 

 

Eu lembro uma vez que uma colega minha questionou um professor 
sobre porque a UEFS não ofertava nenhuma disciplina que falasse 
sobre Pedagogia Empresarial ou Pedagogia Hospitalar e ele 
simplesmente virou e falou: a nossa identidade é a docência. E ela 
voltou e perguntou a ele: e sim, o que é ser docente? Aí ele falou, vai 
estudar que você vai descobrir. Nem ele mesmo sabia. Então é uma 
coisa assim que nem os professores que estão aqui dentro, não vou 
generalizar, mas a grande maioria, também, não têm esse 
conhecimento do que seja todos esses espaços que o Pedagogo possa 
atuar e de que forma vai atuar. (Graduando 9.3) 

 

 Desse modo, há que problematizar o conceito de docência que, segundo a 

DCNP (2006), é definida como uma 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 no âmbito do diálogo entre 

diferentes visões de mundo. 

 Esse conceito não dá conta, no curso de Pedagogia, de embutir tantas 

habilitações, e de maneira estratégica, ao longo do texto. O documento expressa uma 

visão mais alargada, ao mesmo tempo imprecisa, atribuindo um conceito pautado 

apenas na diversidade de atribuições.  

De acordo com a DCNP (2006), 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. 
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A impressão é a de que muitos colegas do ensino superior, que lecionam para o 

curso de Pedagogia, levantaram a bandeira “docência como identidade do Pedagogo” 

defendida pela ANFOPE, sem refletir de fato o que seria essa docência. Parece que é 

politicamente incorreto não defender esse posicionamento nas discussões sobre a 

identidade do curso de Pedagogia. 

 A defesa em prol de um discurso contrário a esse parece caminhar em direção 

ao desprezo pela docência; à fragmentação do trabalho entre o pensar e o executar; à 

contribuição para o baixo prestígio social da docência. Concluindo:  parece que o 

diálogo não está aberto para reavaliarmos a trajetória do curso de pedagogia após as 

DCNP - 2006. 

Esta defesa consta explicitamente no Projeto de Curso da UEFS, que explicita a 

docência como base da identidade profissional.  Assim, o Pedagogo deverá estar apto 

para exercer suas atividades profissionais na docência (na educação infantil, nas séries 

iniciais do ensino fundamental e na formação pedagógica do profissional docente), na 

gestão educacional (na organização do trabalho pedagógico no campo do 

planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação do processo educativo em 

sistemas de ensino e em processos educativos não escolares), bem como na produção 

e difusão do conhecimento em educação. 

Neste aspecto, Libâneo (2011) enfatiza que o discurso dos adeptos da ANFOPE 

propõe um raciocínio totalizante, ampliado, de educação, mas no final, reduz o 

educador ao docente. Convoca a uma reflexão em torno da formação de professores e 

dos Pedagogos, fazendo a distinção formal entre os termos pedagogia e docência, sem 

diminuir a importância dos professores. 

Tal concepção unívoca em torno da identidade do Pedagogo como docente, tem 

sido comumente “transmitida” de professores para graduandos. Convidada para 

realizar uma palestra no início do semestre letivo em 2015, na semana de abertura do 

curso de Pedagogia, com o tema vinculado ao espaço de atuação não formal do 

Pedagogo. Enfatizei o meu posicionamento em relação à concepção da identidade da 

Pedagogia, vinculada aos conhecimentos pedagógicos, e foi perceptível um 

estranhamento na plateia e uma espécie de desequilíbrio total nos estudantes 

(inclusive os que já estavam na metade do curso). Uma aluna pediu a palavra e refletiu:  
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Professora a gente está aqui a semana toda com palestras, os 
professores disseram que o Pedagogo é para a docência, sala de aula... 
eu nem se quer imaginava que o nosso curso dava abertura para outros 
espaços. Eu fiz esse curso pensando em outros espaços que não a sala 
de aula. (Depoimento oral) 

 

O projeto de curso de Pedagogia da UEFS propõe áreas de atuação profissional 

do egresso do curso de Pedagogia: docência na educação infantil, nas séries iniciais 

do ensino fundamental, nas disciplinas pedagógicas dos cursos de formação de 

professor, no níveis médio e superior; na organização e gestão de sistemas educativos, 

escolares ou não; na organização e implementação de projetos e experiências 

educacionais escolares e não-escolares; na orientação no trabalho pedagógico 

institucional; nas áreas emergentes do campo educacional (educação indígena, 

educação especial, educação no meio rural, movimentos sociais). 

Todavia, ao longo do texto percebemos que nas falas dos estudantes os 

conhecimentos profissionais para um gestor; coordenador pedagógico; professor da 

EJA, a atuação dos espaços não escolares e a formação do pesquisador ofertado pelo 

atual currículo de Pedagogia tem sido insuficiente ou quase ausente para garantir a 

gama de habilitações proposta pela DCNP - 2006.  

A identidade do Pedagogo tem se ancorado na figura do professor e, suprimida, 

no terreno profissional, ao contexto da sala de aula, explicitando um currículo oculto 

que silencia a formação desse profissional em diferentes espaços. Será que esta 

fragilidade reflete o “nosso” não conhecimento em formar o gestor, coordenador e 

pesquisador? Falta clareza quanto ao conceito de docência e pedagogia? O currículo 

de Pedagogia tem contribuído para a marginalização da Pedagogia enquanto área de 

conhecimento? Qual instituição tem sido responsável pela atual formação dos nossos 

Pedagogos? 

Diante de tais questionamentos, gostaria de trazer, a partir da leitura dos escritos 

de Hargreaves (1999), o que ele tem sistematizado em torno da geografia social 

docente, aproximando esses conceitos do curso de Pedagogia. O autor enfatiza que a 

posição e a importância social da formação de professores definem-se, em parte, pelos 

espaços que são criados para ela, ao longo do tempo.  

A análise realizada por Hargreaves (1999) enfatiza que a organização do espaço 

é um produto social e deve ser considerado em seu aspecto físico, mas também como 
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fenômeno social e como meio e resultado de interações humanas. Para esse autor, 

espaços e tempos são conceitos inter-relacionados e a produção do espaço está 

inserida em sua história no transcorrer do tempo. 

O autor coloca três pontos para se pensar a geografia social da formação 

docente: a marginalização, a desinstitucionalização e o encapsulamento simbólico 

como artefato para se compreender o fenômeno pelo qual tem passado a conjuntura da 

formação de professores. Tal leitura tem uma interface muito grande com a questão do 

currículo de formação do Pedagogo, portanto, farei a aproximação da discussão em 

conjunto com o objeto de estudo. 

A marginalização esboça a problemática em torno do que tem sido considerado 

como legitimidade, no contexto científico, e os lugares que esse conhecimento tem 

ocupado, enfocando a pós modernidade como um pilar que transgrede essa dita 

racionalidade e exalta o trabalho do professor, a partir de saberes próprios que 

constituem o ensino (saber curricular, saber pedagógico, saber discente, saber 

disciplinar).  

As instituições de ensino e que formam professores e Pedagogos teriam um 

papel crucial na desmistificação dessa dita racionalidade no contexto da prática 

educativa, ao aventurar-se numa perspectiva formativa que reconhece outras formas 

de aprendizagem e modelos formativos que sobreponham o modelo da aplicabilidade, 

que há muito tem impactado negativamente nas licenciaturas. 

A marginalização, no contexto da Pedagogia, pode ser explicada a partir da 

desestabilização do seu objeto de estudo e do reordenamento físico, como espaço de 

poder e status social. No âmbito da formação do Pedagogo, podemos destacar a 

imprecisão e o esfacelamento em torno do seu objeto de estudo: práxis educativa e o 

número significativo e domínio pelo qual as instituições privadas, em especial a EAD, 

têm centralizado esta formação. 

Assim, a formação dos Pedagogos tem sido amplamente galgada pelas EAD, 

mediante espaços periféricos, isolados e afastados dos meios de produção social. A 

“cada esquina” cresce o número de instituições privadas que, diante de um processo 

de universitarização, apropria-se da abertura de cursos nas diferentes licenciaturas, 

dentre elas a Pedagogia. Espaços estes, alocados em centros periféricos e destituídos 

da tríade ensino/pesquisa/extensão. 
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Segundo Maués (2003), o processo no ensino superior tem ocorrido mediante 

uma "universitarização" aligeirada, pautada na transmissão de um saber, mediante 

uma espécie de tábula rasa, que ignora as experiências bem-sucedidas ocorridas e 

querendo partir do zero, como se nada existisse. 

 Esse processo de universitarização vai de encontro a uma formação implicada 

com os saberes ensinados, estreitamente ligados à pesquisa, no aprofundamento dos 

conhecimentos e maior domínio no exercício da função docente, e uma explosão de 

instituições que, muitas vezes sem critérios, lançam-se na formação das licenciaturas. 

Hoje no Brasil, segundo os dados do MEC/INEP (2009), as instituições EAD têm 

centralizado a formação do Pedagogo num percentual razoável de 58,5% dos 

concluintes em Pedagogia, ou seja, a formação do Pedagogo está centrada, em sua 

maioria, em instituições que crescem de maneira alarmada, por um viés de 

aligeiramento, e muitas vezes distanciadas da pesquisa como ferramenta de formação. 

Essa problemática incide diretamente sobre a formação do Pedagogo e, na produção 

de pesquisa, no âmbito educacional, uma vez que não existe uma tradição nessas 

instituições de formação com base na pesquisa e com forte tradição disciplinar com 

resistência à interdisciplinaridade. 

Assim emerge a necessidade de uma ampla discussão que retome as 

universidades como espaço privilegiado para a formação de professores e Pedagogos. 

O projeto de curso da UEFS se inscreve numa perspectiva de “consagrar a pesquisa 

como base da formação do educador/Pedagogo” (Projeto de Reconhecimento do curso 

de Pedagogia, 2002-2005, p.13)  

Neste sentido, a formação pela pesquisa é atitude intelectual que se constrói no 

processo de formação, atitude de indagação, investigação e intervenção diante do 

desconhecido e dos limites que a prática pedagógica coloca. A pesquisa a que me 

refiro deve ser entendida como capacidade de elaboração própria, um diálogo 

inteligente com a realidade, atitude que deve estar presente no comportamento 

cotidiano dos profissionais da educação (DEMO, 2003). 

A marginalização, ainda segundo Hargreaves (1999), concretiza-se pela 

supremacia de um saber em detrimento de outras áreas que são elegidas como 

“dotadas de um saber científico”. Nessa esfera, os saberes pedagógicos, curriculares e 

disciplinares, vinculados ao contexto educacional, estiveram sempre atrelados a um 
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saber periférico e destituído de saberes profissionais. A Pedagogia, enquanto área de 

conhecimento, destituída do seu objeto de estudo, e não vinculada às áreas de exatas 

e da saúde, tem sido relegada e pouco importante no cenário de produção de 

conhecimento. 

Enquanto notavelmente crescem as pesquisas em torno dos saberes docentes 

(Pimenta, 1999; Tardif, 2002; Schulmam, 1987), que mobilizam a profissão do 

professor, ocorre o inverso com a Pedagogia, como campo de conhecimento e objeto 

de estudo vinculado à práxis educativa. O objeto de estudo de Pedagogia encontra-se 

marginalizado e destituído de um saber científico, em razão de uma conjuntura 

nacional que, de maneira equivocada, elegeu e transformou a ciência pedagógica em 

um curso de formação de professores.  

Nesse contexto, as ideias de Hargreaves (1999) a respeito da geografia social 

da formação docente precisam ser destacadas, pois reforçam o conceito de que o 

espaço em que se dá a formação docente constituiu-se como importante, podendo 

modificar e acrescentar contingências às trajetórias gerais da formação, tornando-se 

uma característica relevante das instituições e das interações humanas.  

Outro aspecto a ser considerado seria o processo de desinstitucionalização, 

instituído a partir não mais de uma demarcação de espaços físicos e delimitados, onde 

não necessariamente precise de uma interação entre sujeitos de forma presencial, uma 

vez que a comunicação e interação humana ocorre de maneira fluida “cada vez se 

parecen menos a los cartones de huevos y mucho más a mosaicos móviles”. 

(HARGREAVES, 1999, p.134) 

  Ao destacar a importância do lugar da formação, Hargreaves (1999) afirmou que 

onde se situa e se distribui a formação de professores é uma questão tão importante 

como a que aborda o quando se criou e como evoluiu essa formação em um entorno 

determinado.  

Essa fluidez mediatizada pela presença das tecnologias da informação rompe 

com as barreiras do conhecimento, numa interação dinâmica e assim a educação a 

distância tem galgado significativos espaços, no contexto de formação de professores. 

Assim, problematizamos: Quem são essas faculdades a distância que formam nossos 

professores e Pedagogos? Que modelo formativo tem se empoderado essas 

instituições para formar os Pedagogos com base nos conhecimentos profissionais? 
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Quem são os professores formadores destas instituições? Com que responsabilidade 

tem sido conduzido este processo de formação na perspectiva da educação a 

distância? Como tem sido o direcionamento no currículo para as disciplinas de 

práticas? 

Há então que pensarmos qual prejuízo tem acarretado esse processo de 

desinstitucionalização dos espaços de educação (universidades), que deveriam ter a 

responsabilidade de formar os Pedagogos com base na pesquisa. 

Ora se faz importante tecer uma reflexão em torno da formação do Pedagogo e 

dos efeitos de uma desinstitucionalização que interfere na formação inicial dos 

Pedagogos, pois de acordo com Hangreaves (1999) estamos diante de uma transição 

do modelo tecnocrático para o pós-tecnocrático: o primeiro ocorre mediante a instrução 

para a posterior transposição na prática; a segunda se pauta na reflexão sobre a 

experiência a partir de resolução de problemas práticos e utilização de casos de estudo 

como processos de reflexão. 

O terceiro aspecto retrato por Hargreaves (1999) nos convida a uma reflexão em 

torno dos espaços formativos como lugares de “interação”, pautado numa lógica 

tecnicista e aplicacionista, já analisada em outro capítulo.  

Essa prática aplicacionista levam os alunos a situarem os conhecimentos 

profissionais nos espaços formativos, como projeção da prática de seus formadores, 

excluindo a possibilidade de novos saberes. 

Esse encapsulamento analisado por Hargreaves (1999), por exemplo, coloca em 

evidencia a maior problemática das licenciaturas, ou seja, as instituições universitárias 

tornaram demasiadamente teóricas e distanciadas da realidade de ensino, legitimando 

a clássica concepção positivista, através da separação entre teoria e prática.  

Esse encapsulamento tem se reverberado num contexto perverso, ao impedir a 

mobilização dos saberes pelos graduandos numa perspectiva reflexiva, pautada na 

metacognição. O modelo de aprendizagem profissional mediado pelos professores 

universitários nas licenciaturas tem se processado mediante uma relação de imitação, 

que se distancia da relação com a ação, do saber experiencial e inúmeras 

possibilidades de promover uma aproximação do Pedagogo a sua cultura profissional. 

Observemos: 
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Eu acho que às vezes a teoria se desvincula da prática é justamente 
essa questão dos professores, talvez, trazer uma abordagem mais 
contemporânea. E aqui a gente vê muita distorção, muita diferença 
mesmo, diferenças enormes, quando a gente parte para a prática, 
deveria contemplar os estudos teóricos e fazer a gente pensar na 
prática e uma maneira reflexiva, sabe?  (Graduando 3.8) 

 

Hargreaves (1999) ressalta que la imitación amenaza la diferencia entre lo 

verdadero y lo  falso, entre lo real y lo imaginários, interferindo na construção da 

realidade. 

Nesse ínterim, o problema ainda é mais grave no curso de formação do 

Pedagogo, no caso o curso da UEFS que, embora habilite-o a atuar em diferentes 

espaços profissionais (escolas, ONG´S, empresas e hospitais) com distintas atuações 

(docência, gestão e coordenação e recursos humanos), referenda a interface 

profissional de maneira restritiva ao ensino, sem permitir a aprendizagem profissional 

em outros espaços, criando um abismo entre a formação e atuação profissional. 

Tal discrepância pode ser evidenciada em relação à análise das falas 

apresentadas anteriormente, e o Projeto de Curso da UEFS, que institui ao profissional 

da área de educação exigências de construção de conhecimentos, habilidades e 

competências que lhe permitam uma inserção no mundo contemporâneo, como 

docente/pesquisador/gestor de processos pedagógicos que envolvem crianças, jovens 

e/ou adultos, em instituições escolares e não escolares. 

O projeto de curso tem em seu currículo apenas o componente intitulado de 

Prática Pedagógica em Experiências Educacionais não Escolares, que permite transitar 

na discussão teórica e prática de atuação do Pedagogo em outros espaços que não a 

escola. A análise que podemos empreender, a partir dos dados coletados, evidencia 

que esse componente não é suficiente para um currículo que visa formar para atuação 

em diferentes espaços.  

Nessa perspectiva, estabelece-se a negação de aproximação com outros 

lugares e espaços, criando certo confinamento simbólico. Tal confinamento pode ser 

visivelmente compreendido, a partir das falas dos sujeitos em relação a um currículo 

que prioriza a formação no âmbito da educação infantil, em detrimento das demais 

áreas de profissionalização. 
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7 ARQUITETURA CURRICULAR PARA O CURSO DE PEDAGOGIA: ALGUMAS 
TESSITURAS QUE EMERGIRAM NESSA CAMINHADA 

 

Nesta pesquisa defendemos a Pedagogia enquanto área de conhecimento 

instaurada numa perspectiva científica, com objeto de estudo próprio. Em conjunto com 

outros autores, Pimenta (1996; 2004), Libâneo (2000; 2006), Franco (2003) e Saviane 

(2007), estabelecerei alguns pressupostos que irão trazer contribuições para melhorar 

a política de formação voltada aos Pedagogos. É notório, a partir dos dados 

apresentados pelos sujeitos da pesquisa, que vivenciamos em um contexto 

emblemático de imprecisão e carência de saberes disciplinares, no âmbito do da 

formação do Pedagogo. 

Franco, Libâneo e Pimenta (2011) ressaltam que o conceito do termo 

Pedagogia, em âmbito internacional, ganha nomenclatura diferenciada, a exemplo dos 

países europeus, onde a Pedagogia é reconhecida como Ciência, e em outros países, 

onde é substituída por Ciências da Educação. No Brasil, as discussões têm tido 

bastante ressonância, mesmo com o risco de adoção precipitada de posições teóricas 

ou de transposição acrítica de modelos. 

No cenário brasileiro, a Pedagogia identifica-se diretamente com a formação 

pedagógica de professores, como um curso específico de licenciatura. Segundo 

Libâneo (2011), padece de suporte conceitual e histórico a ideia corrente entre 

educadores brasileiros de denominar Pedagogia como o curso de formação de 

professores para a séries iniciais do ensino fundamental. 

As leituras realizadas em torno do assunto demonstraram que a tradição 

histórica que veicula a Pedagogia, exclusivamente como curso de formação de 

professores, carece de um olhar mais sistemático e crítico, uma vez que na sua origem 

o curso de pedagogia formava professores e pesquisadores, não apenas professores 

para o ensino infantil e fundamental.  

Propomos, com base nas ideias apresentadas por Libâneo e Pimenta (2002) e 

Franco (2011), que os cursos de Pedagogia se empoderem do seu objeto de estudo: a 

formação de profissionais interessados em estudos do campo teórico-investigativo da 

educação, com exercício profissional em escolas e outras instituições não escolares. 
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Estudos mais antigos já evidenciavam a fragilidade de um currículo que tem a 

intenção de formar seis habilitações em um único curso e o distanciamento dos 

conhecimentos profissionais que deveriam fazer parte do universo de 

profissionalização dos futuros Pedagogos.  

É inegável que o termo “docência alargada” defendido pelas DCNP – 2006, com 

o intuito de justificar diferentes atribuições ao Pedagogo (que tem de maneira 

equivocada a identidade docente) tem em seu bojo, as recomendações de organismos 

internacionais por uma política de formação aligeirada e pautada na exequibilidade e 

avaliação. 

A defesa da Pedagogia como área de conhecimento se justifica à medida que a 

Pedagogia é a ciência que transforma o senso comum pedagógico, o saber-fazer 

prático intuitivo na ação educativa científica, planejada, intencional. (FRANCO, 2008, p. 

86) 

A Pedagogia, nesse eixo, constitui-se como um campo científico que se debruça 

sobre a práxis pedagógica, onde se impõe incorporação de saberes de outras ciências, 

especialmente da psicologia, da sociologia, da psicanálise. Nesse ínterim, Franco 

(2008) afirma que a pedagogia pode agregar conhecimentos de outras áreas sem 

perder sua identidade ou fragmentar seu objeto, desde que mantenha o seu olhar 

sobre o fenômeno educativo. 

De acordo com Libâneo (2011), certamente o campo da Pedagogia e do 

exercício pedagógico inclui o trabalho dos professores e sua formação profissional, 

mas não há identidade conceitual entre Pedagogia e formação de professores. (grifo da 

autora) 

Essa proposta de formação expressa por Libâneo, Pimenta e Franco (2011) tem 

absoluto fundamento e encontra respaldo em instituições de caráter internacional, em 

formação de professores e pesquisa no âmbito da educação. Assim, no cenário 

internacional, a exemplo de países europeus como Portugal e Espanha, além da 

Universidade de Québec, no Canadá, há uma nítida clareza e distinção quanto à 

formação de professores para atuar na escola básica e ao profissional que investiga o 

fenômeno educativo.  



152 

 

A nomenclatura em outros países é bem difusa, o que acaba por diluir a 

Pedagogia em Ciência da educação ou Ciências da Educação, e de certa forma ao 

nosso olhar não seria ideal, pois acaba implicando numa perda de identidade 

conceitual da Pedagogia e corrobora com a fragilidade política e com o 

enfraquecimento desta área de estudo. Em apenas uma proposta curricular da 

Universidade Santiago de Compostela aparece o termo de Licenciatura em Pedagogia. 

Entretanto, nesta caminhada e universo em busca de sustentar algumas ideias, 

fui buscar nos Projetos de Curso de algumas instituições internacionais, o currículo 

proposto pelas universidades no âmbito da formação do professor e Pedagogo. Queria 

compreender se em outros países existia a concepção equivocada de atrelar o curso 

de Pedagogia e o de formação de professores em um único currículo. Desse modo, 

realizei uma busca no site de algumas universidades, analisando prioritariamente o 

desenho curricular arquitetado para a formação de professores e Pedagogos. 

A reflexão sistemática possibilitou-nos compreender que, em diferentes 

universidades, a formação de professores (ensino infantil e fundamental) e a do 

Pedagogo ou Bacharel em Ciências da Educação ocorrem independente. Importa 

ressaltar que, por conta da difusão conceitual em outros países, teremos 

nomenclaturas das mais diversas em relação aos cursos que formam profissionais para 

atuar no âmbito das pesquisas educacionais; aqui seria o Pedagogo, mas nos projetos 

de curso analisados encontramos Licenciatura em Educação, Ciências da Educação e 

Bacharelado em Ciências da Educação.  

Não pretendo ampliar o debate em torno das diferentes nomenclaturas e a 

diluição da Pedagogia nesses países, o objetivo maior é apresentar a clareza quanto a 

distinção ao lugar que ocupa o profissional que investiga e pesquisa na área 

educacional e o professor das séries iniciais. Vejamos a seguir: 

 Em Portugal, na Universidade de Minho, fundada no ano de 1973 e com 

prestígio na área de investigação de ensino, existem dois cursos distintos: 

Licenciatura em Educação e Licenciatura em Educação Básica. O curso de 

Licenciatura em Educação, com a duração de 3 anos, forma profissionais com 

o estatuto de técnicos superiores de Educação/Formação, capazes de intervir 

em diversos contextos educativos, dotando-os com saberes e competências que 
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lhes permitem: observar e analisar contextos socioeducativos, de organizações 

educativas e formativas, e de atividades onde existam dimensões de educação, 

de formação e de aprendizagem ao longo da vida; desempenhar funções de 

apoio na identificação de problemas educacionais, no desenho curricular de 

cursos, na planificação, organização, gestão e avaliação de programas e 

projetos, na formação de educadores e agentes de desenvolvimento local, na 

animação socioeducativa, na intervenção comunitária e na mediação. Este curso 

confere ao licenciado em Educação saberes e competências que o capacitam 

para atuar dentro e fora do sistema educativo, designadamente ao nível da 

educação, da formação, da gestão da formação, da intervenção sócio-

comunitária e da mediação educacional; Licenciatura em Educação Básica 

com a duração de 3 anos, forma técnicos de educação básica capazes de 

intervir em diversos contextos educativos, dotando-os de saberes e 

competências que lhes permitem: observar e avaliar diversos contextos 

educativos no âmbito do território da educação infantil e básica, permite uma 

visão global sobre as crianças e os seus contextos de vida e aprendizagem. Este 

curso confere ao licenciado em Educação Básica saberes e competências que o 

capacitam para o exercício de várias funções profissionais, em particular as que 

se centram na criança e na rede de serviços que a assistem.  

 A Universidade de Santiago de Compostela, situada na Espanha, uma 

instituição centenária que possui uma longa tradição de oferta no curso de 

Pedagogia e curso de formação de professores para a educação infantil e 

primária (equivalente ao ensino fundamental). Os cursos ofertados com a 

nomenclatura de Grao, equivalem à graduação aqui no Brasil. O título de Grão 

Mestre ou Mestra de Educacão Infantil capacita para exercer a profissão de 

Mestre/a de Educacão Infantil. Trata  de uma profissão regulada que atende 

necesidades sociais na etapa de 0 a 6 anos. O título de Grão Mestre ou 

Mestra de Educacão Primária conduz ao exercício de uma profissão regulada, 

que tem por objetivo formar profissionais que conheçam as áreas curriculares à 

educacão primária e à relação interdisciplinar entre elas, capazes de avaliar 

processos de ensino e aprendizagem, tanto individualmente como em 

colaboração com outros docentes e profissionais, abordar com eficácia situações 
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de aprendizagem em contextos multiculturais. O título de Grão define ao 

Pedagogo/a como um/uma profissional que possui conhecimentos, habilidades 

e atitudes sobre políticas, sistemas, instituições, contornos, recursos e procesos 

educativos e formativos. Está preparado/a para analisar, colocar em 

funcionamento e avaliar planos, projetos, serviços educativos, formativos, 

laborais e de assessoramento e orientação, adaptados aos diversos contextos. 

Sendo profisionais da educação que desenvolven a sua função em diversos 

contextos educativos e sociais, com capacidade para intervir nos âmbitos da 

formação e orientação da aprendizagem. O Pedagogo/a está capacitado/a para 

intervir nos seguintes niveis: no sistema educativo em formação e 

assessoramento pedagógico em centros escolares ou de formação, orientação, 

avaliação de ensino-aprendizagem, avaliação de materiais didáticos e avaliação 

de planos, projetos, programas e instituições educativas. 

 A Universidade de Porto, fundada em 1911, é uma instituição de ensino e 

investigação científica de referência em Portugal. Essa universidade possui uma 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação,  que ministra o curso de 

Licenciado/a em Ciências da Educação com duração de três anos. O curso de 

estudos em Ciências da Educação capacita os/as licenciados/as para serem 

especialistas em educação/formação, isto é, profissionais que desempenharão a 

sua atividade em contextos de educação e de formação diversos, inseridos no 

sistema educativo e fora dele. Dentre as competências para esse profissional: a) 

capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, de forma a evidenciarem 

uma abordagem profissional na área vocacional da educação/formação; b) 

capacidade de recolher, selecionar, analisar e interpretar informação relevante 

no campo da educação/formação que os/as habilite a construir uma 

argumentação fundamentada, que considere aspetos sociais, científicos e éticos 

relevantes; c) capacidade de diagnosticar e de intervir na resolução de 

problemas na área da educação/formação, em diferentes 

contextos,nomeadamente como mediadores/as socioeducativos/as e da 

formação; d) competências que permitam comunicar informação, ideias, 

problemas e soluções, tanto a públicos constituídos por especialistas como por 

não especialistas; e) competências de aprendizagem que lhes permitam uma 

aprendizagem ao longo da vida com elevado grau de autonomia.  
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 Na universidade de Québec, em Montreal, existe o Departamento de 

Educação  e Pedagogia, que investiga o conhecimento em relação à situação de 

ensino, a fundação e organização da educação, a avaliação da educação e do 

desenvolvimento carreira. O departamento contribui com a missão de formação 

e evolução da educação, também contribui para soluções inovadoras para 

resolver os problemas atuais. Ele agrega cursos distintos em nível de bacharel 

em pré-escolar e ensino Básico, além do Bacharel em Ciências da Educação. 

Como Bacharel em pré-escolar e Ensino Básico, os alunos trabalharão até o 

ensino fundamental e tem por objetivo a formação disciplinar e didática 

envolvendo as diferentes áreas de estudo (francês, matemática, ciências 

humanas, ciências naturais, educação pessoal e social, religião e moral, 

educação, artes de condução plásticos, expressão dramática) e formação de 

professores centrada na intervenção, estratégias de ensino e aprendizagem, 

abordagens pedagógicas, de planejamento, de observação, avaliação, 

prevenção e adaptação do educação. No curso de Bacharel em Ciências da 

Educação o objetivo é capacitar os alunos a adquirir uma formação básica em 

ciências da educação, tanto em seus aspectos teóricos e práticos em suas 

dimensões.  Ele também tem o objetivo de preparar o aluno para estudos de 

pós-graduação em Ciências da Educação ou áreas afins, e de apresentá-lo à 

pesquisa educacional.  

É fato que, no cenário internacional, a Pedagogia não se constitui como uma 

área de estudo que contribui, investiga e propõe alternativas para a melhoria da 

educação, uma vez que é identificada como Ciências da Educação, Ciência da 

Educação ou sinônima da Didática. Esta confusão conceitual acaba se reverberando 

de maneira negativa em termos político e conceitual dessa área de conhecimento. Dos 

exemplos que trouxemos, consideramos a experiência da Universidade de Compostela 

como a que mais se aproxima do nosso ideal de curso de Bacharelado em Pedagogia 

e curso de licenciatura para atuação na educação básica, como dois cursos distintos. 

Franco, Libâneo e Pimenta (2011) afirmam que a Pedagogia trata-se, pois, da 

ciência da educação que investiga a natureza do fenômeno educativo, os conteúdos e 

os métodos da educação, os procedimentos investigativos. Em síntese, o termo 

Pedagogia designa um determinado campo de conhecimentos com especificidade 
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epistemológica, cuja natureza constitutiva é a teoria e a prática da Educação ou a 

teoria e a prática da formação humana, e a Didática, o ramo da Pedagogia que trata do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Diante dessa humilde análise, urge a necessidade de rever esse equívoco 

conceitual e projeto de formação que toma a docência como identidade do Pedagogo, 

articulando duas formações em um único currículo. Ademais, fica evidente que tratar 

um currículo de formação de professores de educação infantil e fundamental em 

conjunto com outras habilitações em uma carga horária de 3.200 horas incorre no atual 

contexto de marginalização dos conteúdos específicos e no comprometimento de uma 

boa formação de professores para os anos iniciais.  

No interregno dessa análise, percebemos que a maioria dos currículos das 

universidades (apresentados anteriormente) em torno da formação de professores para 

os anos iniciais, demonstram o cuidado em garantir uma formação vinculada aos 

conteúdos específicos em conjunto com a Didática, além de trazer em seu bojo 

discussões pertinentes em torno de uma educação multicultural, com questões de 

gênero, sexualidade, religião, família e educação ambiental.  

Verificamos uma situação bastante inovadora em relação à aprendizagem à 

docência, nesses Projetos de curso, pois as práticas de ensino, conforme o currículo 

prescrito, ocorrem no cotidiano da interação com os problemas escolares, onde os 

alunos pensam através da contribuição das outras áreas na resolução do conflito, mais 

uma vez cabe pensar na metodologia de problematização. É claro que falo de um 

currículo prescrito e não pude analisar o currículo real, mas o cenário e a crise que 

vivemos no âmbito da formação de professores carece de analisar outras propostas de 

formação. 

Desse modo, não podemos cair no erro de identificar o trabalho pedagógico 

como sinônimo de trabalho docente, pois como afirma Libâneo (2001) 

A caracterização de Pedagogo-especialista é necessária para distingui-lo do 
profissional docente. Importa formalizar uma distinção entre trabalho 
pedagógico (atuação profissional em um amplo leque de práticas educativas) e 
trabalho docente (forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na 
escola). Caberia, também, entender que todo trabalho docente é trabalho 
pedagógico, mas que nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente. 
(p.123) 
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Defender esse posicionamento acima requer entender que o trabalho docente 

está dentro da esfera do trabalho pedagógico e o fazer pedagógico não tem a docência 

como única atividade, incluindo no rol dessas outras atividades tais como: a orientação 

escolar, a gestão e coordenação de ensino, planejamento, o acompanhamento de 

projetos e atividades escolares e o trabalho de pesquisa. 

A partir desse entendimento cabe ressaltar que, no campo da ação pedagógica 

escolar, há três tipos de atividades que se distinguem, conforme explicita Libâneo 

(2001):  

a) a de professores do ensino público e privado, de todos os níveis de ensino 

e dos que exercem atividades correlatas fora da escola convencional;  

b) a de especialistas da ação educativa escolar, operando nos níveis centrais, 

intermediários e locais dos sistemas de ensino (supervisores pedagógicos, gestores, 

administradores escolares, planejadores, coordenadores, orientadores educacionais 

etc.); 

 c) especialistas em atividades pedagógicas para escolares atuando em 

órgãos públicos, privados e públicos não-estatais, envolvendo associações populares, 

educação de adultos, clínicas de orientação pedagógica/psicológica, entidades que 

trabalham com alunos deficientes. 

Essas atividades que envolvem a ação escolar têm natureza distintas e uma 

natureza de conhecimentos próprios, que antes eram assumidas pelo professor e pelo 

Pedagogo como atribuições profissionais, contudo a partir da DCNP (2006) acabaram 

sendo englobadas dentro de um único curso de formação denominado Licenciatura em 

Pedagogia. 

Esse mal-estar entre o Pedagogo como especialista/técnico da educação foi 

pontuado por Carvalho (1996, p. 83), que enfatiza o ensino e a pesquisa como 

características fundamentais na identidade do Pedagogo: “Nós temos que ser 

realmente técnicos em Educação e técnicos na pesquisa em Educação. Técnico em 

um sentido amplo, sem a conotação pejorativa que este termo adquiriu nos anos 80. 

Técnico (...) no sentido de conhecimento específico de ponta. (...)”. 
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Não tenho a intenção de pormenorizar os sentidos ou significações das palavras 

e os lugares que elas ocupam, pois seria descartar as redes de tessituras elaboradas 

pelos sujeitos, em conjunto com sua cultura e processo histórico, mas analiso que em 

decorrência de um regime militar no Brasil, as palavras técnico e especialista foram 

colocadas como “demoníacas” no contexto de profissionalização do Pedagogo.  

Aliás, já refleti em outro momento que a perspectiva também de não tratar a 

identidade do Pedagogo como docente, causa espanto e não é bem vista no meio dos 

professores do ensino superior em Pedagogia. Embora que em outros países, 

conforme quadro apresentado anteriormente em relação aos cursos que formam o 

investigador em assuntos educacionais, essas terminologias (especialista e técnico) 

aparecem nos projetos de cursos e não possuem tanto impacto e caráter negativo no 

contexto de profissionalização do profissional que investiga a educação. 

Para Bakhtin (1986, p. 135), “a mudança de significação é sempre, no final das 

contas, uma reavaliação: o deslocamento de uma palavra determinada de um contexto 

apreciativo para outro”. Sendo a língua dinâmica, os sujeitos podem mudar sua visão 

valorativa de atribuição de sentidos das coisas, a partir do que Bakhtin denomina de 

reavaliação, onde as posições de valores podem deslocar-se para uma posição de 

superioridade ou inferioridade. 

O termo especialista/técnico incomoda algumas pessoas por verem nele uma 

expressão de divisão de trabalho, que seria típico de uma visão tecnicista. Todavia as 

organizações precisam de especialistas, técnicos, seja lá o nome que possamos dar a 

alguém que exerça funções diferenciadas da docência. Observemos a fala da 

graduanda: 

 

Porque nem todo Pedagogo se identifica com a área de ser professor. 

Tem os técnicos Pedagogos que fazem e com muita responsabilidade 

aquilo, mas, está totalmente desvinculado da...do Pedagogo. É ser 

professor...da sala de aula, entendeu? (Graduando 3.1) 

 

Na mesma linha de raciocínio, Libâneo e Pimenta (1999) explicitam que há 

quem argumente que o curso de Pedagogia para formar especialistas e cientistas da 
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educação, separa a teoria da prática, a teoria educacional da docência e o trabalho 

pedagógico do conteúdo.  

Do nosso lado, argumentamos que a Pedagogia, como área específica de 

conhecimento, tem seus próprios conteúdos, formas e métodos. Os conteúdos da 

Pedagogia (ou do trabalho pedagógico) não são os conteúdos das matérias do ensino 

fundamental. Quem entende assim está fazendo uma identificação descabida entre 

pedagogia e metodologia, trabalho pedagógico e trabalho metodológico, como se 

fossem sinônimos 

Esta formação dos profissionais de educação, assim como esboçam Libâneo e 

Pimenta (1999; 2002) e Libâneo (2001), deve ocorrer nas atuais Faculdades de 

Educação, que ofertarão o curso de Pedagogia para atividades escolares e 

extraescolares, cursos de formação de professores para toda a Educação Básica, 

programas de formação continuada. 

De acordo com Gatti (2014), não há no Brasil, instituições de ensino superior, 

com uma faculdade, centro ou instituto que centralize a formação desses profissionais, 

de modo integrado, com perfil próprio, como observado em outras profissões 

(engenharia, medicina, direito, etc.) e, também, como ocorre em outros países, onde há 

unidades ou centros de formação de professores englobando todas as especialidades, 

com estudos, pesquisas e extensão relativos à educação, 

Assim, engajamo-nos na defesa de um Departamento de Educação e Pedagogia 

com cursos distintos, mas articulados, que possam se constituir a partir de uma 

concepção convergente de formação: o curso de Pedagogia, o curso de licenciatura em 

educação nos anos iniciais e educação infantil e os cursos de formação continuada. 

Esses departamentos agregariam a formação do especialista em educação e 

professores dos anos iniciais, tendo como base muitas vezes uma formação comum e 

resguardando a gama de conhecimentos pedagógicos próprio a cada profissão. 

Dada a complexidade do que seja o processo de ensino e aprendizagem na 

educação infantil e ensino fundamental, conforme verificamos em algumas 

Universidades de caráter internacional, existem experiências de formação de 

professores que separam a formação inicial de ambos, com o intuito de garantir os 

conhecimentos profissionais que exigem cada etapa da educação. 



160 

 

Conclamamos que a formação do Pedagogo esteja vinculada às Universidades, 

mediante as Faculdades de Educação e não vinculadas a instituições privadas na 

modalidade de educação a distância como vem ocorrendo no Brasil. Conforme os 

dados do ENADE (2011) nas diferentes regiões do Brasil, o curso de Pedagogia tem 

sido gerenciado por instituições privadas que muitas vezes distanciam a pesquisa da 

formação. De acordo com os dados do INEP – Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa (2011) no Brasil, cerca de 74% dos cursos de Pedagogia ocorrem nas 

instituições privadas, restando apenas 26% na esfera pública. 

É fato que esse capítulo não dá conta de sistematizar um currículo para o curso 

de Pedagogia, mas tem a intenção de junto com alguns autores fazer eco para 

problematizar a formação no contexto brasileiro e dar subsídios para repensar a 

proposta de formação que atualmente está visivelmente abalada e fragmentada em 

diferentes habilitações que inevitavelmente provoca uma desqualificação do 

profissional da área.  

O problema é visível: o curso tem que atender simultaneamente às 

necessidades de formação de docentes e não-docentes, tendo que ofertar diferentes 

disciplinas para as várias habilitações e as múltiplas práticas de ensino. 

Outra questão aparece central nos achados dessa pesquisa e no desenho 

curricular dos cursos de formação de professores e de Pedagogia, diz respeito há um 

“velho” e “novo” problema calcado no distanciamento teoria e prática. 

 O terreno profissional do Pedagogo fica circunscrito a experiências dos estágios 

e a algumas práticas de ensino que não dão conta de colocar o graduando próximo aos 

dilemas da sua profissão e às diferentes possibilidades de pensar a mobilização dos 

conhecimentos na resolução conflituosa dos problemas que a prática lhe impõe.  

O contato documental com os currículos de formação do Pedagogo ou do 

licenciado em educação, de instituições internacionais, possibilitou-nos compreender 

que estão passos à frente no desenho curricular, pois já trabalham numa realidade que 

utilizam os estudos de casos como dispositivo de formação em diferentes disciplinas e 

possuem componentes específicos para ensinar como pesquisar e produzir 

conhecimento nas diferentes áreas que o Pedagogo pode atuar (escola, ONG´s, 

espaço recreativo, hospitais, empresas, prisão).  
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A partir da análise dessas diferentes realidades é possível pensar num trabalho 

articulado com a disciplina de Estágio, com as disciplinas de caráter prático, que 

reverbere na produção final do trabalho de conclusão de curso. D’ Avila (2014) enfatiza 

o Estágio como a oportunidade de se viver a problematização, a análise e a busca de 

soluções para as situações de ensino- aprendizagem, além de se aprender a elaborar 

projetos de ensino e aplicá-los nas situações apropriadas, provocando situações 

estimulantes para o desenvolver do espírito investigador, capaz de articular 

teoria/prática. 

Defendemos, portanto, uma formação para o Pedagogo aproximada da sua 

realidade profissional, e que de maneira reflexiva, eles possam mobilizar os 

conhecimentos no seu terreno profissional desde o início do seu processo de 

profissionalização, conduzindo assim para um outro retrato após o término do curso: a 

sensação do bem estar profissional, que o conduzirá à tomada de decisões, as quais 

requeiram o seu fazer profissional. 

Reafirmo que as conjecturas aqui traçadas para pensar a formação do 

Pedagogo não são posicionamentos revestidos de ideias salvadoras para a 

problemática da profissionalização do Pedagogo, elas carecem de uma melhor análise, 

precisam ser discutidas, incorporadas a outros olhares, abertura de um amplo debate 

nacional, análise de diferentes propostas em nível nacional e internacional. 
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8  ISTO OU AQUILO: CONSIDERAÇÕES EM ABERTO  

 

O momento das considerações finais é oportuno para que o pesquisador 

apresente e dê publicidade às suas descobertas já analisadas - descobertas estas que 

passaram por uma opção teórico-metodológica que se referiu a um dado momento 

histórico e representou o entendimento do pesquisador sobre uma realidade que pode 

ser diferente para outro pesquisador. 

Ressalto que as conclusões de uma pesquisa jamais podem ser considerações 

finais e definitivas. Elas se constituem na verdade um ponto de seguimento que será 

retomado em algum momento. Uma visão temporária a ser complementada ou 

questionada em outra oportunidade.   

A trajetória a qual percorremos na realização deste trabalho foi muito 

significativa e permeada de construções e ressignificações de conceitos, descobertas e 

validação em torno da problemática do currículo de Pedagogo, a sua identidade e 

mobilização de conhecimento diante das diferentes habilitações. Desse modo, a 

relação e o cruzamento de informações apontaram significativas inferências que, 

inegavelmente, poderão servir de base para as novas discussões. 

Mediante a análise de conteúdo das falas dos graduandos em pedagogia foi 

possível identificar questões relevantes quanto ao currículo, identidade, 

profissionalização e as habilitações propostas ao campo de atuação do profissional 

habilitado em Pedagogia, a partir das categorias eleitas: a escolha da profissão; 

identificação e identidade profissional; profissionalização: saberes e conhecimentos 

profissionais; atos de currículo; Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Pedagogia e a formação de Pedagogos na UEFS. 

A nossa tese inicial, que consistia na ideia de que o curso de Pedagogia após 

DCNP (2006) apresentava um currículo fragmentado em várias habilitações 

profissionais – docência, educação infantil e ensino fundamental, docência em EJA, 

educação profissional, espações não escolares, gestão e coordenação -- o que incidia 

nos processos identificação da identidade dos futuros Pedagogos, foi balizada pelos 

resultados da pesquisa e são apresentados logo em seguida. 
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Assim, o processo de diálogo entre o referencial teórico e as concepções 

elencadas pelos estudantes do 8º semestre de Pedagogia, a partir da problemática já 

anunciada, direciona o nosso olhar para a necessidade urgente de repensar o currículo 

deste curso, bem como reanimar o debate em torno das múltiplas habilitações proposta 

pela DCNP – 2006. 

Aspectos a serem considerados a partir dos achados dessa pesquisa: 

1) A necessidade de maior clareza entre os conceitos de Pedagogia (enquanto 

área de conhecimento), curso de Licenciatura em Pedagogia e o termo 

"docência alargada". A trajetória reflexiva desse trabalho nos permitiu 

compreender armadilhas conceituais e que inegavelmente estão a serviço de 

um discurso baseado na polivalência que acaba por sobrecarregar o 

profissional docente; a redução da área de estudo científico da Pedagogia a 

um curso de formação de professores e com isso, ao esvaziamento do seu 

objeto de estudo: a práxis educativa; 

 

2) A falta de clareza da própria DCNP (2006) em relação à Pedagogia, 

enquanto área de conhecimento, como um objeto de estudo próprio acaba se 

reverberando nas representações sociais dos ingressos que, em sua maioria, 

explicitaram não saber o que fazia um profissional licenciado em Pedagogia. 

Deste modo, realizam a opção de ingresso no curso sem ao menos conhecer 

o terreno profissional de atuação; 

 

3) Os conhecimentos mobilizados no curso de Pedagogia não garantem uma 

aprendizagem profissional para as diferentes habilitações propostas pela 

DCNP – 2006 – docência na educação infantil e ensino fundamental, 

docência em EJA, docência em espaços não escolares, educação 

profissional, gestão e coordenação de ensino. Neste aspecto, este curso não 

consegue garantir a aprendizagem profissional para os diferentes campos de 

atuação, uma vez que seu currículo é fragmentado em disciplinas voltadas 

para as competências da docência; 
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4) Os graduandos destacam a não contribuição do curso em relação à 

identidade do Pedagogo, explicitando que o processo de formação inicial 

pouco ajudou a construir a identidade com a profissão. Evidenciou que essa 

identidade melhor se institui com os alunos que haviam feito o magistério em 

nível médio e, de certa forma, já tinham contato com a docência; 

 

5) Denunciam que embora a DCNP (2006) habilite o profissional em Pedagogia 

em diferentes áreas, o currículo caminha na construção de construir um perfil 

profissional calcado na docência da educação infantil e ensino fundamental. 

Com isso, ocorre um privilégio aos conteúdos e disciplinas para garantir 

competências no âmbito da educação infantil, em detrimento das outras 

áreas de atuação do Pedagogo. Um currículo visivelmente tendencioso em 

relação aos aspectos profissionais da docência na educação infantil, 

conforme relatos da maioria dos sujeitos; 

 

6) O currículo é “inchado” e centrado num processo de disciplinarização com o 

total de 3.200 horas que não são suficientes para se formar um profissional 

com diferentes perfis de atuação. É notório nas narrativas dos estudantes a 

pretensão ambiciosa desse currículo em formar diferentes profissionais num 

período de quatro anos (3.200h), sobrepondo uma habilitação em detrimento 

de outras; 

 

7) Os graduandos, ao final do curso, vivenciam um processo de crise identitária 

e sensação de não pertencimento à sua futura profissão, além de 

evidenciarem um sentimento de lacunas para atuarem em outros espaços, 

que não a docência. Uma parte significativa afirma não querer adentrar uma 

sala de aula e criticam a falta de contribuição do curso na construção da sua 

identidade docente; 

 

8) É perceptível a problemática quanto aos conhecimentos específicos das 

disciplinas que os Pedagogos ministrarão em sala de aula, uma vez que 
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enfatizam a fragilidade de conhecimentos no âmbito das metodologias 

específicas (português, matemática, ciências, história, geografia e artes), e 

enfocam a necessidade de buscar alternativas (cursos e bancas 

particulares,) para garantir a base de conhecimento nessas áreas. Enfocam 

que a função primária de resguardar o processo de profissionalização e 

atuação do Pedagogo (mediar e garantir aprendizagem de conteúdos) para a 

educação infantil e ensino fundamental não têm sido respeitadas na 

arquitetura curricular proposta a partir das DCNP (2006); 

 

9) A relação teoria e prática parece continuar sendo um “velho e novo” 

problema a ser repensado nos currículos, pois se constitui como um dos 

entraves no processo de profissionalização desses profissionais e 

desenvolvimento profissional no âmbito da formação inicial. As críticas 

apresentadas pelos sujeitos caminham na direção de sacudir os nossos 

professores formadores para o urgente diálogo entre as disciplinas e a 

relação com o lócus do trabalho do Pedagogo, bem como potencializam a 

necessidade de rediscutir os estágios obrigatórios que atualmente têm sido a 

tradução “da aplicabilidade da teoria” e não tem dado subsídios necessários 

a construção da profissionalidade docente. 

 

10) Um aspecto suscitado pelos alunos como potencializador da aprendizagem 

da docência foram os estágios remunerados e a participação no programa 

PIBID. Esses espaços se concretizaram como alavancas na construção da 

prática docente e possibilitam compreender as nuances que compõem a 

atividade docente, tais como: planejamento didático, a indisciplina em sala de 

aula, a mediação de conteúdos das diferentes disciplinas, aspectos ligados 

ao como ensinar. Foi traumático enquanto formadora dessa licenciatura, 

compreender, a partir das falas dos nossos colaboradores, que a formação 

inicial (estágios) ofertada nas universidades muito pouco têm contribuído 

para aproximar os alunos do seu fazer profissional. 
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Esses achados trazem uma importante contribuição no sentido de evidenciar as 

fragilidades curriculares em torno das diferentes habilitações do curso de pedagogia, 

uma vez que os conhecimentos profissionais veiculados nesse curso não têm 

garantindo as competências profissionais aos graduandos que, ao final do curso, tem 

vivenciado uma relação de insegurança quanto a sua atuação profissional. 

Deste modo, o Pedagogo e a Pedagogia continuam sendo a bandeira de luta que 

justifica a continuidade do movimento e pesquisas relacionadas à constituição de 

políticas de formação com maior clareza para ajudar no processo de identificação e 

identidade dos graduandos no curso de Pedagogia.  

Os aspectos evidenciados nesse trabalho nos convidam a uma reflexão em torno 

das DCNP (2006) que tem sido um documento balizador na organização curricular dos 

cursos de Pedagogia no Brasil, mostrando a urgente necessidade de retomar uma 

discussão que perdurou por mais de duas décadas e, mesmo após nove anos de 

aprovação, ainda reverbera no campo de formação do Pedagogo com divergências e 

ambiguidades em torno das habilitações e conceitos de pedagogia e docência. 

Assim, recorro a fala de Franco com um forte sentimento de esperança (2008, p. 

22):  

Quero ter a esperança de que a Pedagogia ainda vai cumprir seu ideal e 
desejo apostar que o rigor cotidiano da reflexão pedagógica poderá requalificar 
a práxis educativa, na perspectiva de superação dos complexos problemas que 
têm, historicamente, impedido a educação brasileira de se exercer na direção 
da organização e na construção de alternativas que emancipem nossa 
sociedade dos mecanismos perpetuadores das condições de exclusão [...] 

 

Essa citação expressa o meu desejo sincero ao final desse percurso de 

doutorado em propiciar um debate maior a partir do objeto de estudo desta tese e os 

dados encontrados para se pensar e ressignificar o papel da Pedagogia no cenário 

brasileiro. Descontruir o equívoco histórico da Pedagogia como curso de Licenciatura e 

fazer ressoar a Pedagogia como área de conhecimento que tem muito a contribuir com 

uma educação mais democrática, menos perversa e excludente. A Pedagogia como 

alicerce da práxis educativa, que gera conhecimento e a partir dos problemas 

educacionais cumpre o seu papel social. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO L IVRE E PRÉ-ESCLARECIDO  

 

 

“Formação de Pedagogos e identidade profissional: tensões sobre as diferentes 
atribuições profissionais proposta pelas DCNP”, vinculada a Faculdade de 
Educação da UFBA. 

 

Pesquisador Responsável pela execução da pesquisa:  

Doutoranda: Aline Daiane Nunes Mascarenhas 

Telefone e e-mail para contatos: 71 91663546, aline_mascarenhas@hotmail.com 

 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Ludicidade - GEPEL (Cadastrado no 
CNPq) 

Orientadora: Cristina Maria D’ Avila Teixeira  

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que tem como objetivo 
evidenciar os processos identitários construídos pelos estudantes concluintes no Curso 
de Pedagogia em relação as diversas habilitações propostas pela DCNP (2006) 

Você foi escolhido para essa pesquisa pelo fato de apresentar certas características 
em comum que estão associadas à temática central em estudo. Cursar o 8º semestre 
do curso de pedagogia (alunos concluintes) e de certa maneira, já vivenciaram o 
currículo na UEFS. 

 

Essa pesquisa terá como instrumentos de coleta de dados: questionário, grupo focal e 
projeto do curso. O grupo focal será realizado uma discussão, tendo como eixo os 
temas vinculados a identidade do Pedagogo, os conhecimentos profissionais para as 
diferentes habilitações e o currículo do curso de Pedagogia.  

 

Caso você concorde em participar, deverá assinar este formulário em duas vias e 
manter uma cópia com você. Se mudar de ideia durante a pesquisa poderá sair a 
qualquer momento sem precisar se justificar.  

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_aPw4VDoIB_Y/SXmeMuZE8QI/AAAAAAAAAko/vZfevVVyruE/s200/UFBA.jpg&imgrefurl=http://natanaelluis25.blogspot.com/2009_01_01_archive.html&usg=__U3ai1SAy3usVVa6x1OmXizeEx-0=&h=200&w=190&sz=12&hl=pt-BR&start=1&tbnid=v9QD11SSit9jTM:&tbnh=104&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dsimbolo%2Bufba%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://wiki.dcc.ufba.br/pub/OndaDigital/WebParceiros/faced.png&imgrefurl=http://wiki.dcc.ufba.br/OndaDigital/WebParceiros&usg=__jUiI6kyZIkJUeMsKLsULTpoFLLo=&h=67&w=127&sz=4&hl=pt-BR&start=1&tbnid=0MqMeYiMWUuMdM:&tbnh=47&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dfaced%2Bufba%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
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Acertaremos com você um horário para realizarmos o grupo focal Ele será gravado e 
se você quiser, pode pedir para ouvir a gravação que realizaremos. Se preferir, pode 
pedir para apagar qualquer trecho que achar por bem. 

 

Nós pesquisadores ajustaremos nossas agendas de trabalho para adequar o horário da 
aplicação dos instrumentos às suas possibilidades, e nos disporemos a remarcá-los se 
requerido por você.  

 

Não há desvantagens ou riscos, para você em participar dessa pesquisa. Assim, por 
exemplo, não há necessidade de se preocupar que algum segredo ou confissão que 
você nos tenha feito durante a entrevista venha ser revelado, porque nós teremos todo 
o cuidado em não registrar o seu nome verdadeiro nos dados da nossa pesquisa. 
Portanto esteja certo de que todas as informações coletadas durante a pesquisa serão 
mantidas em sigilo.  

 

Teremos todo o cuidado em não registrar o seu nome verdadeiro nos relatórios da 
nossa pesquisa. Portanto esteja certo de que todas as informações coletadas durante a 
pesquisa serão mantidas em sigilo.  

 

O benefício que esperamos conseguir com o que descobrirmos é traçar uma 
possibilidade de pensar a respeito das diferentes habilitações propostas pela DCNP 
2006 em apenas um curso de licenciatura e os desdobramentos de tal recomendação 
quanto a identidade do profissional formado em Pedagogia. 

 

Caso você concorde em participar, deverá assinar as duas cópias do presente termo. O 
nome e o telefone da pessoa responsável pela pesquisa estão bem no começo do 
documento, para o caso de você querer falar com elas. O parágrafo abaixo resume a 
sua concordância em termos presumidamente enunciados por você: 

 

“Antes de assinar este documento, eu fui suficientemente informado(a) sobre o projeto 
de pesquisa, seus objetivos, o modo como serei abordado, eventuais  inconvenientes e 
os benefícios decorrentes da minha participação. Assim sendo, aceito participar 
voluntariamente, permitindo que os dados coletados sejam divulgados em âmbito 
acadêmico com o intuito de contribuir e ampliar as discussões em torno da temática em 
questão.” 

                                    ___________________________ 

Nome do (a) participante  da pesquisa 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

Prezado Estudante de Pedagogia, 

Este questionário tem o objetivo de coletar alguns dados iniciais que irão compor uma reflexão 

para a pesquisa de doutorado intitulada “Formação de Pedagogos e identidade profissional: 

tensões sobre as habilitações profissionais proposta pelas DCNP”, vinculada a Faculdade 

de Educação da UFBA. Nesse contexto, gostaria de pedir gentilmente a sua contribuição 

para agrupar os dados abaixo. 

Dados Pessoais: 

Idade: ______________________                       Sexo :__________________ 

Trabalha: (    ) Sim   (   ) Não         Em que local: __________________________________ 

Qual a função exercida? _______________________________________________ 

Ensino Médio  Técnico (   )    Propedêutico (   )   Magistério (   ) 

 

1. Como ocorreu a escolha pelo curso de Pedagogia? Você sempre quis essa profissão? Justifique 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. O que significa Pedagogia? Qual o campo de estudo da Pedagogia?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

3. A formação em Pedagogia possibilita exercer que tipo de funções na escola?  E fora da 

escola? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Se você pudesse optar após egressar do curso de Pedagogia o seu lócus de trabalho seria a: 

 

    (    ) escola                    (   )espaços não-formais               (   )empresa 
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Se na escola em qual nível: (   ) infantil                     (   ) Fundamental 

Se em espaços não-formal , qual o local? ________________________________ 

Se na empresa, qual o setor? _______________________________________ 

5. Ao final do curso de Pedagogia você se sente preparado para atuar na docência em diferentes 

contextos?  Quais? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

6. Você construiu uma identificação e identidade com a profissão do Pedagogo ao longo do 

curso? Justifique. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7.  Estabeleça uma análise se ao concluir o curso de Pedagogia você garantiu conhecimentos 

profissionais para ser professor na educação infantil, ensino fundamental, exercer a docência 

na EJA e nos espaços não-formais, além do trabalho de gestão e coordenação escolar 

proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE 
PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FEIRA DE SANTANA – BAHIA 
2002 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 



185 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE 
PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
COMISSÃO DE ELABORÇÃO DO PROJETO: 

Profa. Antonia Almeida Silva 
Profa. Syomara Assuite Trindade 

 
 
 
COMISSÃO DE DISCUSSÃO: 

Profa. Ana Maria Fontes 
Profa. Irani Rodrigues Menezes 

 
 
 
 
 
 

FEIRA DE SANTANA – BAHIA 
20012 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

 
 
 

ANACI BISPO PAIM 
Reitora da UEFS 

 
JOSÉ ONOFRE GURJÃO BOAVISTA DA CUNHA 

Vice-Reitor da UEFS 
 

ELMA LÍGIA PIRES LEAL LIBERAL 
Pró-Reitora de Graduação 

 
ANDRÉ LUIZ BRITO NASCIMENTO 



186 

 

Diretor do Departamento de Educação 
 

SYOMARA ASSUITE TRINDADE  
E ANTONIA ALMEIDA SILVA 

Coordenação do Colegiado 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1- INTRODUÇÃO..............................................................................................................

........05 

2- JUSTIFICATIVA............................................................................................................

........06 

3- CARACTERIZAÇÃO DO 

CURSO........................................................................................12 

3.1- ÁREA DE 

ATUAÇÃO....................................................................................................15 



187 

 

3.2- PERFIL DO FORMANDO DO CURSO DE PEDAGOGIA: COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES.......................................................................................................

......16 

4- CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO E ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR.............................18 

4.1- FORMAÇÃO 

BÁSICA...................................................................................................19 

4.1.1- COMPOSIÇÃO CURRICULAR: DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO 

BÁSICA....22 

4.2- FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR.................................................................................23 

4.3- FORMAÇÃO 

LIVRE.......................................................................................................25 

5- DURAÇÃO, TURNO DE FUNCIONAMENTO E CARGA 

HORÁRIA..............................27 

6- DISCRIMINAÇÃO DAS DISCIPLINAS: CRÉDITO E CARGA 

HORÁRIA......................28 

7- EMENTÁRIO DAS 

DISCIPLINAS.......................................................................................30 

7.1- DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO 

BÁSICA....................................................................30 

7.2- DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR.................................................33 

8- ADAPTAÇÃO 

CURRICULAR..............................................................................................35 

9- QUADRO DE EQUIVALÊNCIA ENTRE AS 

DISCIPLINAS..............................................36 

10- AVALIAÇÃO..................................................................................................................

.......37 

11- REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS....................................................................................37 

 

 



188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

 

O Curso de Pedagogia, no Brasil, tem atravessado vários ciclos de 

questionamentos que se diversificaram em torno do debate sobre a sua natureza, 

organização e especificidade. Desse processo resultaram análises e propostas 

variadas, dentre as quais podem-se destacar os trabalhos do professor Dermeval 

Saviani pari passu aos estudos do professor José Carlos Libâneo, entre outros. Das 

formulações e dos debates acumulados, especialmente nos últimos dez anos, resultou 

a definição, quase consensual, de que a docência constitui a base da formação do 

curso de Pedagogia. Com essa definição foi dado um passo à frente na trajetória de 

discussão do referido Curso, superando-se a dicotomia entre a docência e os demais 

campos de exercício profissional (Supervisão, Orientação, Administração, 

Coordenação).  

Contudo, a partir da aprovação da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, volta à tona a perspectiva de dicotomização da 

formação do pedagogo, através da dissociação entre a formação do especialista e a 

formação do docente. O acúmulo do debate em torno desse tema permitiu a 

mobilização de vários setores da sociedade contra essa perspectiva e em defesa da 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e da base comum nacional 

para todos os cursos de formação de professores, destacando-se entre elas a atuação 

da ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, do 

FORUMDIR - Fórum de Diretores das Faculdades/Centros/Departamentos de 

Educação das Universidades Públicas e da ANPEd - Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Educação. 
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Nesse percurso foram discutidas as diretrizes curriculares para o Curso de 

Pedagogia, as quais vêm sendo reiteradas por essas entidades e serviram de base 

para a elaboração desta proposta de reestruturação do Curso de Pedagogia da UEFS. 

Busca-se, através desta reestruturação, que o Curso medeie novas formas de 

abordagem da relação teoria-prática, superando a compartimentalização entre o pensar 

e o fazer, o docente e o especialista, afirmando a docência como base da identidade e 

da formação profissional. Assim, as mudanças curriculares preconizadas aqui são 

mediadas pela análise das exigências educacionais do contexto atual e pelo esforço de 

que o novo curso venha a se constituir como um espaço profícuo de formação de 

pessoas aptas a refletirem sobre a educação em suas múltiplas dimensões e 

implicações na vida social, assim como a desempenharem suas funções profissionais 

criticamente. 

 

2- JUSTIFICATIVA 

 

 

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana, em 

seu projeto original datado de 1983 e aprovado pela Resolução CONSU 01/84 de 

23/03/84 foi instalado em 1987, a fim de atender à demanda de formação superior 

exigida para o sistema de ensino da região geo-educacional de Feira de Santana. 

Desde 1986, no entanto, a UEFS vinha passando por uma fase de transição 

entre a extinção das antigas licenciaturas organizadas em cursos de habilitação plena e 

curta - Letras, Estudos Sociais e Ciências - e a implantação de novos cursos de 

licenciatura plena – Letras (Vernáculas e Inglês), Matemática, Biologia, Geografia, 

História e Matemática. Tais licenciaturas davam conta da formação de professores em 

boa parte das áreas de conhecimento exigidas pelas redes de ensino de 1o e 2o graus 

da região, mas por outro lado deixavam inteiramente em aberto a formação específica 

tanto para o magistério (nos cursos de formação de professores no segundo grau e de 

educação pré-escolar), quanto para o chamado especialista da educação 

(coordenador, supervisor, administrador). 

Após levantamento em 29 municípios da região geo-educacional de Feira de 

Santana, constatou-se, naquela época, que existiam cerca de 21 cursos de formação 

para o Magistério de Primeiro Grau (oficiais/conveniados) e que era dominante a 
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presença de professores sem habilitação para o magistério das matérias pedagógicas. 

Esses professores, segundo o relato do projeto de implantação do Curso de 

Pedagogia, eram recrutados entre aqueles com formação de nível superior nas 

licenciaturas (curta ou plena), ou até mesmo entre profissionais liberais, a exemplo de 

médicos, sacerdotes, enfermeiros, advogados, bibliotecários. 

Constatou-se ainda que, a despeito da existência de muitas classes de 

educação pré-escolar no município de Feira de Santana, a maioria dos professores não 

possuía a formação específica para atuar nas mesmas. Embora o parecer de n.º 

1600/75 do Conselho Federal de Educação tivesse baixado instruções para a formação 

do professor de pré-escola, a nível de segundo grau, através de estudos adicionais no 

curso de magistério, nenhuma iniciativa tinha sido  tomada até então. 

Buscando formar esses profissionais para atuar nos cursos de formação de 

professores das séries iniciais do primeiro grau, professores para atuar na educação 

pré-escolar e professores especialistas "destinados ao trabalho de planejamento, 

administração e supervisão, no âmbito de escolas e sistemas escolares" (Projeto para 

implantação do Curso de Pedagogia, 1983:04), o Departamento de Educação da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, com base no Parecer de n.º 252/69 do 

Conselho Federal de Educação e na Resolução n.º 02/69 do CFE, que fixaram as 

diretrizes curriculares e normas para a formação de professores e especialistas em 

educação, propôs a criação do Curso de Pedagogia com as seguintes habilitações: 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Segundo Grau; Educação Pré-Escolar e 

Supervisão Escolar de Primeiro e Segundo Graus. Das habilitações propostas 

inicialmente apenas as duas primeiras foram implantadas, tendo ocorrido o ingresso da 

primeira turma em 19872. 

Desde então o curso de Pedagogia foi avaliado em diversos momentos, 

tanto por seus professores, quanto pelos seus estudantes. Sob a coordenação do 

Colegiado, em outubro de 1990, após três anos de funcionamento, foi realizado o 

Primeiro Seminário de Avaliação do Curso, o qual contou com a presença de 09 

professores e aproximadamente 65 alunos. Três questões básicas nortearam esta 

avaliação: O que é o Curso de Pedagogia? Quais as suas finalidades? Quais são as 

propostas para a melhoria do curso? 

                                            
2 É válido esclarecer que, através do processo seletivo (vestibular), o estudante ingressa no curso de 
Licenciatura em Pedagogia e só a partir do sexto semestre ele opta pela habilitação que lhe convém, 
podendo ainda concluir ambas as habilitações. 
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Os resultados deste trabalho indicaram, já naquela época, uma grande 

insatisfação de professores e alunos com a organização e o funcionamento do Curso e 

apontavam para a perspectiva de revisão do currículo, tendo em vista a superação da 

desarticulação entre disciplinas, da superposição de conteúdos e do distanciamento 

entre disciplinas e objetivos do Curso. Também se destacou nessa avaliação a 

perspectiva de que o curso valorizasse as experiências dos alunos, incentivasse a 

produção científica, tivesse horário organizado para possibilitar a participação dos 

estudantes em reuniões, assembléias e grupos de estudos, atualizasse e ampliasse o 

acervo bibliográfico e promovesse a integração teoria-prática. 

 Nesse bojo propunha-se a inclusão imediata das seguintes disciplinas 

obrigatórias: Sociolingüística, Alfabetização, Pré-escola, Língua Portuguesa II e 

Metodologia do Trabalho Científico II, assim como as disciplinas optativas: Educação 

Sexual, Educação Especial, Educação Popular, Ecologia e Língua Estrangeira. Além 

disso, propunha-se também o remanejamento das disciplinas Introdução à Filosofia e 

Métodos Quantitativos em Educação para outros semestres, o redimensionamento do 

período do Estágio Supervisionado para que este passasse de um para dois 

semestres, o aumento da carga horária das disciplinas Didática dos Estudos Sociais e 

Didática das Ciências e a exclusão das disciplinas Metodologia do Ensino das Matérias 

Pedagógicas e Psicomotricidade. Apesar do reconhecimento da pertinência de muitas 

das questões suscitadas nessa avaliação o Curso não sofreu alteração alguma.  

Em 1994 teve início a segunda avaliação. Esta foi realizada em três etapas, 

entre 1994 e 1995. Na primeira etapa levantaram-se dados sobre a realidade das 

Escolas Normais da região geo-educacional de Feira de Santana (área de abrangência 

da Diretoria Regional de Educação e Cultura - DIREC 02), através de visitas às escolas 

e de debates com seus professores, entre julho e setembro de 1994. Desses encontros 

surgiu a proposta de que se discutisse o currículo implantado pela Secretaria de 

Educação e Cultura para os Cursos Normais do Estado da Bahia. Em atendimento a 

isso o Colegiado do Curso de Pedagogia e o Departamento de Educação realizaram o 

seminário "A Realidade Baiana e o Currículo das Escolas Normais", em 28 de março 

de 1995.  

Na segunda etapa foram aplicados questionários com os alunos que 

estavam cursando entre o terceiro e o oitavo semestre do Curso. Este foi preparado 

com o objetivo de coletar informações tais como: perfil do aluno, razões para a escolha 
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do curso, expectativas em relação ao curso e às habilitações, as percepções dos 

alunos em relação ao elenco das disciplinas que compõem o currículo do Curso de 

Pedagogia, a percepção acerca das metodologias utilizadas pelos professores e o 

conhecimento sobre o mercado de trabalho, além de solicitar sugestões para a 

melhoria do Curso. 

A terceira etapa foi realizada em outubro de 1995, no segundo seminário de 

avaliação do Curso envolvendo os professores do Departamento de Educação. Esta 

etapa teve como objetivo discutir os resultados dos dados coletados na etapa anterior.  

Os resultados da primeira etapa dessa avaliação não foram localizados, mas 

no que concerne às etapas seguintes os resultados revelaram as inquietações 

identificadas na avaliação anterior, somando outros indicadores tais como: a melhoria 

das competências em relação à língua materna (especialmente no domínio da 

expressão escrita), a busca da interdisciplinaridade, a ampliação das habilitações e da 

oferta de cursos de especialização (Recursos Humanos, Orientação Educacional, 

Supervisão e Administração Escolar), a melhoria no desempenho dos professores, a 

melhoria no funcionamento do curso (concentração das aulas em um turno, menor 

número de alunos por turma, quatro horas de aula por turno), melhorias metodológicas 

(incentivo à pesquisa), integração entre o Colegiado e o corpo discente, entre discentes 

e o Departamento de Educação e entre outros cursos de Pedagogia. Finalmente 

destacou-se a necessidade de o Colegiado promover mais esclarecimentos sobre o 

curso e sobre a atuação do pedagogo. 

Este processo se constituiu como um momento ímpar de intensificação da 

discussão em torno da implementação de reformas significativas no Curso. Contudo, 

naquele momento específico, não produziu a mudança esperada. 

No segundo semestre do ano de 1997, com o início de uma nova gestão no 

Colegiado do Curso de Pedagogia, os trabalhos referentes à reformulação do Curso 

foram reiniciados. O Colegiado decidiu levantar o histórico de todo o processo, desde a 

criação do Curso, reunindo o material disponível.  

Paralelamente à busca desses dados, reuniões ampliadas do Colegiado do 

Curso foram realizadas. As discussões evidenciadas nessas reuniões reafirmaram os 

dados das avaliações feitas anteriormente, apontando, mais uma vez, para a 

necessidade de reestruturação do Curso, tanto em seus aspectos pedagógicos quanto 

em seus aspectos estruturais. 
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 As discussões demonstraram que o curso de Pedagogia precisa zelar pela 

qualidade da formação dos profissionais da área e, para tanto, os professores do curso 

deveriam estar atentos à formação em todos os aspectos, extrapolando os limites 

estritos da transmissão de conteúdos. Nesses termos o Colegiado do Curso, para além 

da definição de uma nova organização curricular, precisaria definir uma proposta 

política para o profissional da Pedagogia que se pretende formar e, em função disso, 

definir que conceitos e habilidades básicos se pretende construir.  A concepção de 

curso centrada nas atividades de ensino foi duramente criticada, ao tempo em que se 

enfatizava a idéia de flexibilização curricular para atender aos diferentes interesses de 

estudo na área (educação especial, arte-educação, novas tecnologias, etc.).  

Diante de formulações dessa natureza e das perspectivas abertas com 

vistas à superação dos problemas identificados no processo das avaliações, foi 

constituída uma comissão para escrever o projeto de reformulação curricular, 

estabelecendo-se um prazo de dois meses (até outubro de 1997) para a apresentação 

do mesmo. Embora essa comissão não tenha produzido o projeto supra, alguns 

princípios norteadores para o novo Curso foram definidos: 

1. Sólida formação teórico-prática e multidisciplinar sobre a educação, tendo na 

pesquisa o seu princípio básico; 

2. Ênfase na aprendizagem, tendo em vista a construção de atitudes e habilidades 

para relacionar os conhecimentos que já possuem com os conhecimentos que 

deseja construir; 

3. Consolidação de novas bases na relação teoria-prática, com atenção especial para 

a integração com as instituições de ensino básico em Feira de Santana; 

4. Flexibilidade da organização curricular com vistas à valorização das atividades de 

pesquisa e extensão. 

Durante essa discussão o Ministério de Educação e Desporto publicou, em 

dezembro de 1997, o Edital de nº 04/97, convocando as Instituições de Ensino Superior 

para apresentar propostas para as novas diretrizes curriculares dos cursos superiores. 

Com a publicação desse Edital a comunidade de ensino superior, que desde a 

aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) vinha se 

mobilizando para elaborar as propostas de diretrizes curriculares para os diferentes 

cursos de graduação, intensificou ainda mais seus esforços em torno dessa questão. 
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Assim, o Fórum de Pró-Reitores de Ensino de Graduação das Universidades 

Públicas Brasileiras promoveu encontros com as diversas universidades do país, por 

micro-regiões, visando a articulação das mesmas e a elaboração de propostas de 

Diretrizes Curriculares, de forma consorciada, para cada curso de graduação.  

O primeiro encontro reunindo as universidades da Bahia, Sergipe e Alagoas 

aconteceu em Salvador, no dia 05/02/98, e foi coordenado pelo Pró-Reitor de 

Graduação da UEFS. Nessa ocasião diversas instituições que mantêm cursos de 

Pedagogia estiveram presentes: Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Católica do Salvador 

(UCSAL).     

Além desse primeiro encontro, aconteceram dois outros: na UFBA, em 20 de 

março, e na UEFS, em 30 de abril, do mesmo ano. Neste último, foi traçado o 

documento “Diretrizes Curriculares: proposta para o curso de Pedagogia”, o qual foi 

encaminhado à Secretaria de Ensino Superior do Ministério de Educação em maio de 

1998 e que ora serve de base para a presente proposta. Participaram das discussões 

finais para a elaboração desse documento representantes da UFBA, da UNEB (através 

dos campi de Barreiras, Juazeiro e Paulo Afonso), da UESC, da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia - UESB (através dos campi de Itapetinga e Jequié) e da UEFS. 

Após a elaboração da Proposta de Diretrizes Curriculares, as discussões 

foram reiniciadas no sentido de que fosse estruturada uma nova organização curricular 

que atendesse à realidade evidenciada nas diversas avaliações do Curso e que 

contemplasse as discussões nacionais sobre a formação do professor, sobretudo após 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). 

Pelo exposto, pode-se concluir que a presente proposta de reformulação do 

curso de Pedagogia da UEFS se justifica tanto pela trajetória de avaliações do Curso, 

que desde muito cedo evidenciou a necessidade de sua reestruturação, quanto pelo 

conjunto de mudanças que vêm sendo operadas nos Cursos de Pedagogia de todo o 

país, a partir da discussão das suas diretrizes curriculares nacionais3, especialmente a 

partir da aprovação da LDB 9.394/96. 

                                            
3 As diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia foram discutidas em âmbito estadual através dos 
eventos indicados acima. Em âmbito nacional essas diretrizes foram discutidas pela Comissão de 
Especialistas de Ensino de Pedagogia da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação 
(SESu/MEC) e pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), 



195 

 

Certamente esses fatores, associados às dinâmicas sociais da qual somos 

atores, vêm impondo novas demandas para a formação do professor. No cenário atual 

está cada vez mais evidente a centralidade da educação/ensino como via de 

integração social, ao lado do desafio de formação de pessoas que reflitam sobre a vida 

social em suas múltiplas dimensões e aptas para desempenharem suas funções 

profissionais criticamente, isto é, capazes de refletir sobre as ações e as implicações 

do seu trabalho, assim como de elaborar, propor conceitos e interferir na realidade, 

para além do mero desenvolvimento de habilidades técnicas baseadas na repetição 

estéril do conhecimento.  

Como um agente pedagógico comprometido com os desafios do seu tempo, 

o pedagogo demanda por uma formação que alargue suas competências, com vistas 

ao exercício do trabalho, à prática social humanizada e à produção da vida cultural. Já 

não basta a mera “distribuição” dos conhecimentos socialmente produzidos, pois dada 

a especificidade das suas funções compete também ao educador/pedagogo 

 

“produção da ciência pedagógica, cujo objeto são as concepções e as 
práticas pedagógicas escolares e não-escolares determinadas pelas 
relações sociais e produtivas e seus respectivos fundamentos; o domínio 
dos conteúdos escolares, enquanto ‘traduções’ do conhecimento científico-
tecnológico e histórico-crítico em expressões assimiláveis dadas as 
características de cada educando e as finalidades e estratégias de cada 
modalidade de educação; a escolha das formas metodológicas adequadas 
à cada conteúdo, à cada finalidade, à cada educando; a familiaridade com 
as formas de organização e gestão, escolares e não escolares, 
institucionalizadas e não institucionalizadas, que os processos 
pedagógicos assumirão dadas as suas distintas finalidades; a capacidade 
de entender e intervir nas políticas educacionais; finalmente, dar conta dos 
processos de formação do profissional de educação, na dupla dimensão 
de produtor/difusor do conhecimento pedagógico” (KUENZER, s.d, p. 04). 

 

Nesses termos, e tomando a educação como um processo de construção de 

competências humano-históricas (Demo, 1997), a formação do Pedagogo está 

intimamente relacionada à produção do ensino e da pesquisa indissociadamente e isto 

se coloca como os desafios centrais da proposta de reformulação do curso, ao tempo 

em que justifica essa iniciativa. 

 

 

                                                                                                                                             
além de outras instituições, as quais definiram a docência como base obrigatória para a formação da 
identidade profissional.  
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3- CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

 

O novo Curso de Pedagogia propõe a formação do educador em um sentido 

amplo, que embora abranja a formação profissional, não se reduz a ela. Entende-se 

por formação ampla, um sólido lastro teórico, que possibilite a inserção crítica do 

Pedagogo na realidade educacional, a produção de análises próprias sobre a educação 

nos diversos contextos em que ela se realiza, a compreensão dos processos de 

trabalho pedagógico em suas dimensões de docência e gestão, incluindo coordenação, 

planejamento e avaliação dos sistemas, unidades e projetos de ensino.  

A perspectiva para o curso é de que ele possa mediar novas formas de 

abordagem da relação teoria-prática, superando a compartimentalização entre o pensar 

e o fazer, o docente e o especialista, afirmando a docência como base da identidade 

profissional do Curso. Com essa perspectiva, o Curso de Pedagogia merecerá o 

adjetivo de novo na medida em que resgate a dialeticidade da relação teoria-prática 

e consagre a pesquisa como base da formação do educador/pedagogo.  

O desafio de resgatar a dialeticidade da relação teoria-prática passa, 

necessariamente, por uma prática crítica de construção do conhecimento, que realce a 

sua indissociação e supere a falsa dicotomia entre ambas a partir do chão do trabalho 

acadêmico dentro da universidade. Elói Barreto nos ajuda a pensar isso dizendo que  

 

“mesmo na atividade teórica (reflexão sistematizada ou em 
sistematização) está, ou terá de estar, a interação teoria-prática; como 
na atividade prática (ação refletida... nunca mecânica, meramente 
repetitiva ou repetição pura e simples) está, ou terá de estar, a interação 
prática-teoria. Acredito que temos uma tarefa universitária fundamental 
que é: em todas as ações e reflexões, estudos, etc., superar a dicotomia 
(quase que excludente – apenas dos discursos) teoria x prática x teoria, 
no processo de conhecer (que é muito mais abrangente , complexo e 
profundo do que uma formulação conceitual repetitiva, ou mecanizada). 
A meu ver, é papel da Universidade – diferente das escolas de 
profissionalização – trabalhar a construção e reconstrução do 
conhecimento: professor - aluno - sala de aula - laboratórios - 
monografias - estágios - seminários - eventos, etc...” (Elói Barreto de 
Jesus)4. 
 

                                            
4 JESUS, Elói Barreto. Observações ao Projeto de Reestruturação do Curso de Pedagogia. 10/12/2000 
(anotações). 
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Nesse horizonte o resgate da dialeticidade teoria-prática associa-se à 

transposição do pragmatismo como tendência sócio-histórica dominante. Esse primeiro 

desafio, entretanto, articula-se ao outro de consagrar a pesquisa como base da 

formação do educador/pedagogo. A pesquisa é entendida aqui não como uma prática 

específica para pessoas especiais, mas, como o modo próprio de se educar para/na re-

construção do conhecimento, mediante o desenvolvimento de habilidades como: saber 

questionar, argumentar, raciocinar, propor e contrapor com fundamentação, interpretar 

e elaborar, enfim, saber reconstruir saberes.  

Partimos da avaliação de que 

“a educação pela pesquisa consagra o questionamento reconstrutivo, 
com qualidade formal e política, como traço distintivo da pesquisa. 
Numa parte, é mister superar a visão unilateral de considerar como 
pesquisa apenas seus estágios sofisticados, representados pelos 
produtos solenes do mestre ou do doutor. Noutra parte, pesquisa 
precisa ser internalizada como atitude cotidiana, não apenas como 
atividade especial, de gente especial, para momentos e salários 
especiais. Ao contrário, representa sobretudo a maneira consciente e 
contributiva de andar na vida, todo dia, toda hora. Por outra, pesquisa 
não é qualquer coisa, papo furado, conversa solta, atividade largada. 
Seu distintivo mais próprio é o questionamento reconstrutivo. Este é o 
espírito que perpassa a pesquisa, realizando-se de maneiras diversas 
conforme o estágio de desenvolvimento das pessoas. Tanto o doutor, 
quanto a criança na educação infantil praticam o mesmo espírito, 
embora os resultados concretos sejam muito distintos. A distinção não 
está em que um é sofisticado, outro é preliminar, mas em que cada 
estágio se realiza dentro de seu horizonte próprio. Tanto o doutor pode 
realizar uma pesquisa preliminar (malfeita, incipiente, inacabada), 
quanto a criança pode surpreender com extrema sofisticação 
(superdotada, particularmente motivada, genial)” (Demo, 1997:10). 

  

A pesquisa, nesse sentido, não é só base da formação do Pedagogo, é 

condição para a reestruturação do Curso de Pedagogia da UEFS, trazendo para o 

cotidiano do Curso a dimensão investigativa do estudar. Todo o trabalho deve ser 

balizado pelos quatro princípios-pilares do conhecimento: aprender a conhecer, 

aprender a viver juntos, aprender a fazer e aprender a ser (Werthein e Cunha, 2000). 

Deve, portanto, enfatizar o crescimento intelectual, em detrimento das práticas 

intelectuais baseadas na repetição/alienação do conhecimento. 

Os docentes do Curso, nesta concepção, constituem-se em elos centrais da 

formação do pedagogo. Caberá a eles o acompanhamento sistemático dos trabalhos, 

mediando o manejo dos conhecimentos, com vistas à verticalização dos estudos. A 

cada professor compete identificar, no recorte de “sua disciplina”, situações que 
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mereçam ser investigadas, desencadear reflexões, estabelecer relações, orientar as 

estratégias de estudo, estabelecer conexões entre o conhecimento 

produzido/reconstruído, mediar conhecimento e aprendizagem. Além disso, compete 

também aos docentes estabelecer diferentes formas de diálogo com outros docentes, 

com a cultura e com o contexto. Paulo Freire (1978) nos lembra que não é no silêncio 

que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão e que é 

necessário possuir humildade e amor pelo mundo e pela vida para que haja o lugar do 

encontro entre os homens.  

Assim, os professores saem da posição de “ensinadores” e passam a ser 

mediadores entre o conhecimento e as aprendizagens dos sujeitos que aprendem. Isto 

é, devem estar empenhados em ensinar a aprender e a tomar iniciativas, ao invés de 

serem única fonte de conhecimento, como define a Declaração Mundial sobre a 

Educação Superior no Século XXI (Declaração Mundial sobre a Educação Superior no 

Século XXI apud Werthein e Cunha, 2000). 

Sair da posição de “ensinador” implica estabelecer uma outra relação entre 

professor-aluno-Curso, implica construção coletiva e responsabilidades compartidas no 

pensar e no fazer, dedicação, orientação segura e clara aos alunos com empenho e 

responsabilidade pela sua aprendizagem, espaço de pesquisa, construção de espaços 

para estudo individual e grupal, além da socialização de saberes; implica inserção na 

realidade, compreensão da realidade; transformação do projeto cultural de ideologias 

hegemônicas; implica partilhar o mesmo espaço respeitando as divergências. Ainda 

nessa perspectiva, os estudantes são parceiros na produção do conhecimento para 

reconstruí-lo, definir os caminhos mais apropriados ao desenvolvimento da 

aprendizagem e a construção das suas próprias experiências. Isto implica no resgate 

da dimensão ética/moral dos sujeitos do processo educacional tendo em vista a 

construção de atitudes que valorizem a parceria, a humildade, a contribuição e a 

colaboração, tanto para a elaboração de idéias quanto para a concretização das ações. 

Essas atitudes devem engendrar um compromisso mais efetivo e eficaz dos sujeitos 

envolvidos: poder de decisão e responsabilidade sobre a condução do processo de 

formação humano-histórica do educador e sobre os resultados alcançados. 

A organização curricular apresentada a seguir indica as formas de 

efetivação dessa concepção. 
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3.1- ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

 

O curso de Pedagogia da UEFS, dentro da concepção anteriormente 

descrita, não terá habilitação específica. Formará o Licenciado em Pedagogia cujo 

campo de atuação profissional abrange as instituições escolares e não escolares. Nas 

instituições escolares o Licenciado em Pedagogia atuará na docência em educação 

infantil, séries iniciais do ensino fundamental e formação pedagógica do 

profissional docente e na gestão educacional.  

A formação pedagógica do profissional docente é entendida como a 

formação para atuar como professor de conteúdos específicos em curso normal (médio 

e superior) e programas especiais de formação pedagógica.  

A gestão educacional envolve a formação para atuar na organização do 

trabalho pedagógico no campo do planejamento, coordenação, acompanhamento e 

avaliação do processo educativo em sistemas, unidades e projetos de ensino, bem 

como em processos educativos não escolares.  

Nesses termos e em consonância com a proposta de diretrizes curriculares 

da Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (Brasil, 1999) e o Documento 

Norteador para Comissões de Verificação com vistas à Autorização e Reconhecimento 

de Curso de Pedagogia, publicado pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Pedagogia em 02/02/2001 (Brasil, 2001), as áreas de atuação profissional do egresso 

do curso de Pedagogia são: 

 docência na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, nas 

disciplinas pedagógicas dos cursos de formação de professor no níveis médio e 

superior; 

 organização e gestão de sistemas educativos, escolares ou não; 

 organização e implementação de projetos e experiências educacionais escolares e 

não-escolares; 

 orientação no trabalho pedagógico institucional; 
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 áreas emergentes do campo educacional (educação indígena, educação especial, 

educação no meio rural, movimentos sociais). 

 

 

 

3.2- PERFIL DO FORMANDO DO CURSO DE PEDAGOGIA: 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

 

O curso de Pedagogia preconiza a formação de pessoas para uma prática 

social humanizada, a produção da vida cultural e o exercício crítico do trabalho. O 

Licenciado em Pedagogia pela UEFS, tendo a docência como base da identidade 

profissional, deverá estar apto para exercer suas atividades profissionais na docência 

(na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental e na formação 

pedagógica do profissional docente), na gestão educacional (na organização do 

trabalho pedagógico no campo do planejamento, coordenação, acompanhamento e 

avaliação do processo educativo em sistemas de ensino e em processos educativos 

não escolares), bem como na produção e difusão do conhecimento em educação. 

A abrangência do trabalho pedagógico requer que o formando do Curso de 

Pedagogia reconheça a transitoriedade dos conhecimentos, seja ético, crítico, 

autônomo, criativo, cooperativo, líder, pesquisador, além disso, um cidadão capaz de 

participar dos grupos sociais em que está inserido. Um profissional que conceba o 

fenômeno educativo no processo histórico, dinâmico e diversificado, com sólida 

fundamentação política, filosófica, científica, tecnológica, sócio-cultural e responda aos 

desafios educacionais que a sociedade lhe coloca criticamente.  

Apresentam-se ao profissional da área de educação exigências de 

construção de conhecimentos, habilidades e competências que lhe permitam uma 

inserção no mundo contemporâneo, como docente/pesquisador/gestor de processos 

pedagógicos que envolvem crianças, jovens e/ou adultos, em instituições escolares e 

não escolares. Assim, como aliás indicam as análises de Demo (1997), Kuenzer (s.d.) 

e Werthein e Cunha (2000), o Curso deverá estar voltado para a ênfase na construção 

de conhecimentos para: 
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 entender a cultura como atividade humana, como prática de criação e de 

produção da vida e do trabalho; 

 identificar as dimensões pedagógicas das práticas sociais recorrentes tanto 

nas escolas, quanto fora delas, especialmente nos movimentos sociais; 

 compreender o trabalho pedagógico produzido no espaço escolar (público, 

privado, confessional, filantrópico) e não escolar (empresa, sindicatos, 

movimentos sociais e outros espaços de aprendizagem) e as condições de 

desenvolvimento (afetivo, cognitivo, psico-social, físico) e de aprendizagem 

nos diversos níveis e modalidades de ensino; 

 dominar os princípios teórico-metodológicos da(s) área(s) de conhecimento 

que se constituem objeto de sua prática pedagógica; 

 selecionar e organizar os conteúdos escolares significativos dos 

níveis/séries/modalidades de ensino em que irá atuar; 

 produzir e escolher formas metodológicas adequadas aos conteúdos 

escolares dos níveis/séries/modalidades de ensino em que irá atuar 

viabilizando a aprendizagem dos alunos; 

 selecionar e organizar os procedimentos de avaliação nos diversos campos 

da sua atuação; 

 conhecer e analisar criticamente as políticas públicas para a educação e 

intervir político-pedagogicamente nas diferentes instâncias de organização 

da educação brasileira; 

 implementar formas de gestão democrática, organizando e gerindo a escola, 

ou outra instituição, articulando os sujeitos do processo educacional entre si 

e com o seu contexto; 

 orientar o trabalho pedagógico institucional que assegure: a) interconexão 

entre as áreas de conhecimento; b) desenvolvimento de aprendizagens 

significativas; c) experiências didáticas facilitadoras do bem estar cognitivo, 

efetivo e emocional dos alunos da educação infantil e das séries iniciais do 

ensino fundamental; d) compreensão das linguagens de acesso ao mundo da 

natureza e da sociedade; e) convivência com o universo do lúdico na 

apreensão de conceitos, idéias e noções formais; f) iniciação às atividades 

de pesquisa; g) consolidação de práticas de avaliação sistemática dos alunos 

numa perspectiva processual; 
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 sensibilidade no trato com os alunos da faixa etária da educação infantil e da 

1a à 4a série do ensino fundamental para conduzir, sem disfuncionalidade, a 

iniciação alfabética, numérica e de representação visual; 

 planejar, coordenar e avaliar projetos pedagógicos articulando e integrando 

os sujeitos implicados no processo, equilibrando a discussão metodológica 

para o encaminhamento das atividades didáticas e a organização gerencial; 

 articular grupos de estudo e de pesquisa capazes de consolidar a busca de 

alternativas metodológicas no campo do ensino dos conteúdos relativos à 

educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental; 

 avaliar sistemas de ensino. 

4-CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Em cada época, em cada sociedade, em cada cultura se privilegia o estudo 

de certos conhecimentos que refletem pontos de vista diferenciados sobre os valores, 

as concepções de homem, de mundo, de educação, de ensino, de cidadania, de 

escola, de aprendizagem. A seleção e organização de conteúdos curriculares, os rituais 

pedagógicos, as ações educativas, em qualquer concepção, refletem posicionamentos 

políticos, ideológicos e de interesses. 

Para Arroyo (1999), ação educativa é ação humana e os campos da ciência 

e da técnica, da política e da ideologia são centrais, mas, isoladamente não explicam a 

ação humana, fazendo-se necessária uma aproximação da axiologia, da ética, da 

cultura, da antropologia, da filosofia da ação, para que se tenha uma visão mais global 

da ação educativa e maior respeito aos sujeitos da educação. Isso não quer dizer que 

seja necessário desprezar a teoria, mas sim enriquecê-la, inserindo outros referenciais 

epistemológicos na relação teoria-prática para melhor entender a educação e a cultura.  

Assim, a concepção de currículo que trazemos à luz nasce do pressuposto 

de que o currículo é um espaço de produção de saberes tecidos nas relações sociais 

estabelecidas entre os diversos atores sociais envolvidos no processo (estudantes, 

professores, instituição, família, regulamentações políticas e administrativas, 

organização pedagógica, etc) e nas condições concretas em que esses saberes são 

produzidos. Dentro da perspectiva caracterizada anteriormente, isto é, de que o Curso 

deverá ser pautado por uma sólida formação teórico-metodológica , tendo a pesquisa 

como base da formação, o currículo é, pois, expressão da organização acadêmica do 
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Curso. Esse, deve considerar as culturas em convivência no espaço universitário e, a 

partir da ressignificação das mesmas, construir possibilidades de inserção do 

graduando de Pedagogia na realidade social, fomentando a abertura de espaços de 

criação e produção de saberes, de culturas, de subjetividades e de identidades sociais. 

Nessa perspectiva o currículo não se reduz a um conjunto de disciplinas 

isoladas e/ou atreladas a determinados pré-requisitos, dispostas num fluxograma que 

supostamente vai garantir a formação esperada, nem o professor é a principal fonte do 

conhecimento, como já afirmamos anteriormente. O currículo constitui-se, pois, num 

instrumento de mediação para a formação de pessoas capazes de lidar com a 

diferença e a mudança, de aprender a conhecer de forma continuada e de ressignificar 

o fazer em relação ao processo de conhecer. Dentro dessa compreensão o currículo 

delineado para o curso de Pedagogia da UEFS pressupõe a flexibilidade da 

organização, ênfase na aprendizagem e indissociação teoria-prática. Ele deve viabilizar 

e estimular a autonomia intelectual, a continuidade dos estudos e a inclusão de 

categorias cada vez mais diversificadas de pessoas. Assim, propõe-se a organização 

curricular do Curso articulada em torno de três eixos estruturantes: a Formação Básica, 

a Formação Complementar e a Formação Livre, os quais são definidos a seguir. 

 

4.1- FORMAÇÃO BÁSICA 

 

A Formação Básica do Curso de Pedagogia da UEFS está organizada em 

torno de três Núcleos de Conhecimento que envolvem os fundamentos teórico-

metodológicos da educação, incluindo a prática pedagógica, articulando o estudo dos 

conteúdos considerados obrigatórios para a formação do Pedagogo pelas IES 

organizadas em torno dos fóruns representativos da sociedade civil (citados 

anteriormente) e traduzidos pela Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia 

na Proposta de Diretrizes Curriculares (Brasil, 1999): 

 

Núcleo de Fundamentação –envolve o estudo dos fundamentos filosóficos, históricos, 

políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos necessários à 

compreensão crítica do fenômeno educativo na sociedade contemporânea. Os estudos 

desenvolvidos em torno desse Núcleo estarão implicados no desafio de evidenciar as 

múltiplas relações: homem-sociedade-estado-educação-cultura-trabalho, passando 
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pela discussão das questões sociais de classe, gênero e etnia, tendo em vista a 

construção de conceitos que auxiliem o estudante no seu processo de compreensão e 

discernimento das concepções e práticas educacionais. Para tanto concorrerão 

conhecimentos básicos de: Antropologia Cultural, Filosofia da Educação, História da 

Educação, Sociologia da Educação, e Psicologia da Educação. Também pretende 

situar o estudante na condição de ser professor na atualidade e os diferentes espaços 

de atuação do Pedagogo, tendo a pesquisa como base. 

 

 Núcleo de Conhecimento em Gestão e Política Educacional – envolve o estudo 

das relações entre Educação-Estado-Sociedade tendo em vista o desenvolvimento de 

habilidades para discutir as políticas públicas para a educação e intervir político-

pedagogicamente nas diferentes instâncias de organização da educação brasileira. Os 

estudos desenvolvidos em torno desse Núcleo focalizarão as políticas educacionais 

referentes aos níveis básico e superior de ensino, bem como das modalidades: jovens 

e adultos,  educação especial, educação profissional, além da organização do sistema 

de ensino, da gestão e da coordenação de projetos pedagógicos em espaços escolares 

e não-escolares, do planejamento educacional, do planejamento e avaliação de 

sistemas de ensino. Concorrerão para a construção do conhecimento na área: 

Currículo, Política Educacional, Organização e Gestão do Ensino, Planejamento e 

Coordenação Pedagógica, Prática em Gestão e Coordenação Pedagógica. 

 

 Núcleo de Conhecimentos Pedagógicos – envolve o estudo específico da educação 

básica para o ensino na Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

(1a à 4a série), na Educação Especial. Os estudos desenvolvidos em torno desse 

Núcleo focalizarão os conteúdos curriculares específicos da educação básica, os 

conhecimentos didáticos específicos e processos de organização do trabalho 

pedagógico articulando teoria e prática nos processos de construção do conhecimento 

pela criança, jovem ou adulto. Para a construção de tais conteúdos, concorrerão 

conhecimentos básicos de: Educação Infantil, Educação Especial, Leitura, Escrita e 

Produção de Textos, História, Geografia, Ciências Naturais e Matemática para a 

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Prática Pedagógica em 

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  
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Prática Pedagógica - A prática pedagógica permeia as construções teóricas dos 

respectivos Núcleos de Conhecimento através de projetos coletivos e/ou individuais de 

pesquisa, de docência e de gestão. A Prática Pedagógica é entendida aqui como o 

conjunto das atividades teórico-práticas que envolvem pesquisa, docência, gestão e 

coordenação pedagógica. É o elemento que une a reflexão teórica à prática e procura 

articular a prática pedagógica à prática de pesquisa, possibilitando ao estudante a 

inserção crítica nas realidades educacionais, tendo em vista a formação de 

profissionais que reflitam sobre a educação e contextualizem as demandas 

educacionais coletivas e que, ao lado disso, identifique os elementos da cultura 

necessários à formação dos indivíduos e elabore estratégias adequadas para a 

transmissão/elaboração desses elementos.  

As práticas pedagógicas, propostas a partir do 2o semestre, têm o sentido de 

fazer concretizar um espaço real de diálogo/ação-reflexão dos processos de 

construção/reconstrução do conhecimento, enfim, um espaço de ressignificação dos 

estudos desenvolvidos no Curso. Através das práticas pedagógicas o estudante entrará 

em contato com as realidades educacionais que abrangem instituições escolares e não 

escolares, tais como: sindicatos, igrejas, associações, empresas, ou ainda, clínicas e 

hospitais, onde o mesmo possa sentir-se acolhido para o desenvolvimento do seu 

trabalho numa perspectiva interativa. Também, podem ser consideradas as 

experiências desenvolvidas nos próprios locais de trabalho, para os que já atuam na 

educação, desde que devidamente acompanhados e preservadas as especificidades 

do Curso. 

Há três modalidades de prática pedagógica que se complementam dentro do 

Curso: 

d) vivência da teoria-prática, mediante atividades desenvolvidas 

de forma integrada com as disciplinas que compõem a 

organização curricular, a qual tem como objetivo aproximar o 

estudante da realidade social e o aprofundamento dos estudos; 

e) intervenção e iniciação profissional junto à escola, mediante 

atividades de observação, regência e participação em projetos; 

f) iniciação à pesquisa e produção do conhecimento5.   

                                            
5 Estas modalidades de prática de ensino atendem também às exigências da Resolução CNE 01/99. 
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Cada prática pedagógica terá um professor articulador, cujo papel principal é 

o de coordenar todo o trabalho do semestre, inclusive as reuniões (professores e 

professores e alunos), encaminhar as deliberações e registrar o trabalho desenvolvido. 

Nos dois primeiros semestres o estudante terá suas atividades concentradas 

nos estudos de fundamentação. A partir do segundo semestre serão associados aos 

estudos de fundamentação as práticas em Experiências Educacionais não Escolares 

(segundo semestre), em Novas Tecnologias da Comunicação e da Informação (terceiro 

semestre), em Gestão e Coordenação Pedagógica (quarto semestre), nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental (quinto semestre) e em Educação Infantil (sexto 

semestre).  

No quarto ano, a Prática Pedagógica será constituída do exercício da 

docência na educação infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental. A Prática 

Pedagógica da docência será feita em classes regulares da educação infantil e nas 

séries iniciais do ensino fundamental. Isso pressupõe a elaboração de projetos de 

ensino/trabalho a serem aplicados nos diversos campos de atuação do pedagogo, 

contemplando problemas e/ou temáticas emergentes do próprio campo de atuação. 

Além das práticas pedagógicas relacionadas, junta-se a esse bloco a 

Monografia de final de Curso. Trata-se de um trabalho de conclusão de curso de 

graduação a ser defendido publicamente pelo autor sob o exame de uma banca 

composta por três professores, sendo um deles o respectivo orientador. Os trabalhos 

de orientação ao projeto Monográfico e Monografia serão compartilhados entre os 

professores do Curso e computados na carga horária de trabalho dos docentes. Cada 

professor deverá ter, no máximo, seis estudantes sob a sua orientação.   

As práticas pedagógicas elencadas nesse projeto totalizarão 870 horas. 

4.1.1- COMPOSIÇÃO CURRICULAR: DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO BÁSICA 

 

1º Sociologia da 
Educação I 

Metodologia do 
Trabalho 
Científico 

História da  
Educação I 

Filosofia da 
Educação I 

Introdução 
aos Estudos 
Pedagógicos 

2º Sociologia da 
Educação II 

Prática 
Pedagógica em 
Experiências 
Educacionais 
não Escolares 

História da  
Educação II 

Filosofia da 
Educação II 

Antropologia  
Cultural 

3º Política 
Educacional e 

Prática 
Pedagógica em 

Estatística 
Aplicada à 

Novas 
Tecnologias da 

Psicologia da 
Educação I 
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Organização 
do Ensino 

Novas 
Tecnologias da 
Comunicação e 
da Informação 

Educação Comunicação e 
da Informação 

4º Política 
Educacional e 
Gestão do 
Ensino 

Prática em 
Gestão e 
Coordenação 
Pedagógica 

Didática I Currículo Psicologia da 
Educação II 

5º Didática da 
Matemática p/ 
a Educ. Infantil 
e Séries Inic.  
Ens. 
Fundamental 

Prática 
Pedagógica nas 
Séries Iniciais 
do  Ens. 
Fundamental 

Didática da 
História p/ a 
Educ. Infantil e 
Séries Inic. 
Ensino 
Fundamental 

Didática das 
Ciências 
Naturais p/ a 
Educ. Infantil e 
Séries Inic. Ens. 
Fundamental 

Avaliação no 
Contexto 
Educacional 

6º Educação 
Infantil 

Prática 
Pedagógica em 
Educação 
Infantil 

Didática da 
Leitura, Escrita e 
Produção de 
Textos 

Didática da 
Geografia p/ a 
Educ. Infantil e 
Séries Inic. do 
Ensino 
Fundamental 

Jogos, 
Brinquedos, 
Brincadeiras 
e Educação 

7º Aspectos 
Ético-político-
educacionais 
p/ a Inclusão 
da Pessoa c/  
Necessidades 
Educativas 
Especiais 

Projeto 
Monográfico 

Arte-Educação I   

8º Prática de 
Docência 

Monografia    

 
Legenda:           Núcleo de Fundamentação 
                               Núcleo de Conhecimento em Gestão e Política Educacional 
                                  Núcleo de Conhecimentos Pedagógicos 
 
 

Dentro da Formação Básica, embora as cadeias de pré-requisitos tenham 

sido flexibilizadas, a articulação intra e entre os núcleos de conhecimento deverá ser 

preservada. Assim, para ingressar no Núcleo de Conhecimento em Gestão e Política 

Educacional o estudante deverá concluir, pelo menos, nove das doze disciplinas do 

Núcleo de Fundamentação previstas para o 1o, o 2o, o 3o e 4o semestres, a saber: 

Sociologia da Educação I e II, Metodologia do Trabalho Científico, História da 

Educação I e II, Filosofia da Educação I e II, Introdução aos Estudos Pedagógicos, 

Prática Pedagógica em Experiências Educacionais não Escolares e Antropologia 

Cultural.  



208 

 

Para fazer os estudos do Núcleo de Conhecimentos Pedagógicos o 

estudante deverá ter concluído, pelo menos, quatro das sete disciplinas do Núcleo de 

Conhecimento em Gestão e Política Educacional, a saber: Política Educacional e 

Organização do Ensino, Prática Pedagógica em Novas Tecnologias da Comunicação e 

da Informação, Novas Tecnologias da Comunicação e da Informação, Política 

Educacional e Gestão do Ensino, Prática em Gestão e Coordenação Pedagógica.  

O estudante em débito com disciplinas do Núcleo de Fundamentação do 1o 

e 2o semestres, para efetuar matrícula nas disciplinas do Núcleo de Conhecimento em 

Gestão e Política Educacional, matricular-se-á, obrigatoriamente, nas disciplinas em 

débito, sendo-lhe facultada a matrícula simultânea em disciplinas do segundo Núcleo 

apenas quando houver a possibilidade de conclusão dos estudos do primeiro. Esta 

orientação é válida também para a matrícula nas disciplinas do Núcleo de 

Conhecimentos Pedagógicos. Para ingressar nesse Núcleo o estudante já deverá ter 

integralizado as disciplinas de Fundamentação indicadas para o 1o, o 2o, o 3o e o 4o 

semestres. 

 

 

4.2- FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

Ao lado da formação básica, comum a todos os estudantes, o curso de 

Pedagogia primará pela valorização de estudos diversificados ou complementares à 

formação. Entende-se por atividades complementares aquelas que visam ampliar a 

formação geral do estudante. Elas se inserem no princípio da flexibilização curricular. 

Farão parte da Formação Complementar do graduando a participação em: 

seminários temáticos, seminário estudantil de pesquisa em educação, ciclos de 

debates, estudos  orientados e disciplinas optativas. Os estudantes deverão totalizar 

460 (quatrocentas e sessenta) horas de Formação Complementar e cumprir uma carga 

horária mínima em cada uma das atividades propostas (conforme quadro da página 

26), exceto em relação aos Estudos Orientados. 

Os Seminários Temáticos pretendem oportunizar ao graduando de 

Pedagogia uma formação mais ampla voltada para o estudo e aprofundamento das 

dinâmicas da realidade contemporânea (gênero, etnia, corpo, sexualidade), dos 

elementos culturais das artes (artes visuais, dança, música, teatro, literatura), das 
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tecnologias de informação e comunicação, enfim de temas emergentes no cenário 

educacional. Cada Seminário Temático terá, no mínimo, vinte horas de duração e será 

realizado uma vez ao ano, no período do recesso escolar. A carga horária mínima a ser 

concluída no Seminário Temático é de sessenta horas. 

O Seminário Estudantil de Pesquisa em Educação pretende valorizar e 

reconhecer a produção científica no Curso através da exposição, socialização e 

discussão dos trabalhos de investigação científica dos alunos da graduação enquanto 

experiência fundamental para a formação acadêmica. Cada evento terá duração 

mínima de doze horas e será realizado uma vez ao ano, no segundo semestre letivo. O 

estudante deverá integralizar, pelo menos, vinte e quatro horas nesse Evento, isto é, 

participar de não menos do que dois Seminários no decorrer do Curso. 

Os Ciclos de Debates visam aprofundar discussões conceituais sobre os 

fundamentos da educação, as políticas educacionais e as práticas pedagógicas, bem 

como de temas emergentes no cenário sócio-educacional. Os Ciclos de Debates serão 

realizados duas vezes por semestre letivo. Cada evento terá quatro horas de duração e 

o estudante participará de, no mínimo, quatro deles no decorrer Curso. 

Os Estudos Orientados visam valorizar os interesses individuais do 

graduando, em áreas diversas do conhecimento. Nesses estudos o graduando, 

juntamente com um professor-tutor, definirá uma proposta de trabalho para ser 

executada, na qual deverá constar os objetivos e o plano de estudo, carga horária 

semestral, definição da forma como os trabalhos serão desenvolvidos. Cada Estudo 

Orientado deverá ter um mínimo de quarenta horas de trabalho. O estudante, no 

entanto, não estará obrigado a cumprir carga-horária mínima de Estudos Orientados 

para concluir o Curso, desde que ele totalize as quatrocentas e sessenta horas de 

Formação Complementar entre as demais atividades propostas para esse fim. 

As disciplinas optativas constituem uma outra alternativa para a formação 

complementar do estudante de Pedagogia. Através da oferta de disciplinas optativas 

pretende-se ampliar e aprofundar os estudos em educação e em áreas afins. O 

estudante deverá concluir, no mínimo, cento e vinte horas de disciplinas optativas. 

Estas abrangem as disciplinas listadas no item DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR (página 32). Além das disciplinas relacionadas outras poderão ser 

acrescentadas.  
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O Colegiado do Curso deverá viabilizar a oferta de mais de uma disciplina 

optativa por semestre letivo e em horários diversificados, tanto no turno matutino, 

quanto no vespertino e no noturno, a partir do segundo semestre de implantação deste 

projeto.  

Para a matrícula nas disciplinas optativas com pré-requisitos serão 

observadas as articulações das mesmas com os Núcleos de Fundamentação, de 

Conhecimento em Gestão e Política Educacional e de Conhecimentos Pedagógicos.  

 

 

4.3- FORMAÇÃO LIVRE 

 

Entende-se por Formação Livre aquelas atividades desenvolvidas pelos 

discentes, por iniciativa própria, desde que reconhecidas, acompanhadas e validadas 

pela instituição formadora, tais como: promoção e/ou participação em fóruns de 

debates da categoria; viagens de estudo; apresentação de trabalhos em eventos 

reconhecidos nacional e internacionalmente; organização e participação em projetos 

comunitários e de movimentos sociais. 

Além dessas atividades, também serão reconhecidas como Formação Livre: 

- Monitorias; 

- Participação em programas de iniciação científica; 

- Participação em programas de extensão; 

- Participação em núcleos/grupos de estudo e pesquisa; 

- Participação em eventos científicos de educação; 

- Participação em mostras de vídeo; 

- Encontros, oficinas vivenciais e pedagógicas. 

 

 

 



ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 

 
 

FORMAÇÃO BÁSICA 
 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR FORMAÇÃO LIVRE 

 Núcleo de Fundamentação 
 
 

 Núcleo de Conhecimento em 
Gestão e Política Educacional 

 
 

 Núcleo de Conhecimentos 
Pedagógicos  

 Seminários Temáticos; 
 

 Seminário Estudantil de Pesquisa em 
Educação; 

 

 Ciclos de Debates; 
 

 Estudos Orientados; 
 

 Disciplinas Optativas. 

 Monitoria; 
 Participação em programas de 

iniciação científica; 
 Participação em núcleos/grupos de 

estudo e pesquisa; 
 Participação em eventos científicos 

na área educacional; 
 Participação em mostras de vídeo; 
 Encontros, oficinas vivenciais e 

pedagógicas; 
 Promoção e participação em fóruns 

de debates da categoria; 
 Viagens de estudo; 
 Apresentação de trabalho em 

eventos na área educacional; 
 Organização e participação em 

projetos comunitários e de 
movimentos sociais. 

 
 
 



 

5- DURAÇÃO, TURNO DE FUNCIONAMENTO E CARGA HORÁRIA 

 

O Curso de Pedagogia da UEFS terá uma duração total de quatro 

anos, com tempo máximo de integralização de oito anos. O Curso será 

semestral e presencial e terá as atividades da formação básica concentradas 

no turno matutino, das 07:45 às 12:00 horas, com quatro horas diárias de 

trabalho, exceto em relação às práticas pedagógicas, assegurando-se os 

duzentos dias letivos anuais. A carga horária total do curso será de 3.200 (três 

mil e duzentas) horas, sendo 2.490 (duas mil quatrocentas e noventa) horas 

dedicadas à Formação Básica, 460 (quatrocentas e sessenta) horas dedicadas 

à formação Complementar e 250 (duzentas e cinqüenta) horas dedicadas à 

Formação Livre, conforme quadro a seguir. 

 

Carga Horária 

 

ESPECIFICAÇÃO DA CARGA HORÁRIA CARGA HORÁRIA TOTAL 

FORMAÇÃO BÁSICA  

27 disciplinas com 60 horas 
05 disciplinas com 90 horas (prát. 
pedagógicas) 
01 disciplina com 180 horas (prát. de 
docência) 
02 disciplinas com 120 (Projeto e 
Monografia) 

1620 horas 
 450 horas 
 180 horas 
 240 horas 

Sub-total 2.490 horas 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

Seminários Temáticos (mínimo de 60 
horas) 

  100 horas  

Seminário Estudantil de Pesquisa em 
Educação (mínimo de 24 horas) 

   36 horas 

Ciclos de Debates (mínimo de 16 horas)    64 horas 

Estudos Orientados   
   80 horas 

Disciplinas Optativas (mínimo de 120 horas)  180 horas 

Sub-total 460 horas 

FORMAÇÃO LIVRE  

Participação em programas de iniciação 
científica, monitoria, eventos, projetos, 

 
250 horas 
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viagens de estudo, etc. 

Total  3.200 horas 

 
 

 

 

6- DISCRIMINAÇÃO DAS DISCIPLINAS: CRÉDITO E CARGA 

HORÁRIA 

  

Disciplinas da Formação Básica 

 

Crédito

s 

Carga 

Horária 

 

Semestre 

T P 

Sociologia da Educação I 03 30 30 1o 

Metodologia do Trabalho Científico 03 30 30 1o 

História da Educação I 03 30 30 1o 

Filosofia da Educação I 03 30 30 1o 

Introdução aos Estudos Pedagógicos 03 30 30 1o 

 

 

Disciplinas  

 

Crédito

s 

Carga 

Horária 

 

Semestre 

T P 

Sociologia da Educação II 03 30 30 2o 

Prática Pedagógica em Experiências Educacionais 

não Escolares 

04 30 60 2o 

História da Educação II 03 30 30 2o 

Filosofia da Educação II 03 30 30 2o 

Antropologia Cultural 03 30 30 2o 

 

 

Disciplinas  

 

Crédito

s 

Carga 

Horária 

 

Semestre 

T P 

Política Educacional e Organização do Ensino  03 30 30 3o 
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Prática Pedagógica em Novas Tecnologias da 

Comunicação e da Informação 

04 30 60 3o 

Novas Tecnologias da Comunicação e da 

Informação 

03 30 30 3o 

Estatística Aplicada à Educação 03 30 30 3o 

Psicologia da Educação I 03 30 30 3o 

 

 

Disciplinas  

 

Crédito

s 

Carga 

Horária 

 

Semestre 

T P 

Política Educacional e Gestão do Ensino 03 30 30 4o 

Prática em Gestão do Ensino 04 30 60 4o 

Didática I 03 30 30 4o 

Currículo 03 30 30 4o 

Psicologia da Educação II 03 30 30 4o 

 

 

Disciplinas  

 

Crédito

s 

Carga 

Horária 

 

Semestre 

T P 

Prática Pedagógica nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental 

04 30 60 5o 

Didática da Matemática para a Educação Infantil e 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

03 30 30 5o 

Didática da História para a Educação Infantil e 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

03 30 30 5o 

Didática das Ciências Naturais para a Educação 

Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

03 30 30 5o 

Avaliação no Contexto Educacional 03 30 30 5o 

 

 

Disciplinas  

 

Crédito

s 

Carga 

Horária 

 

Semestre 

T P 
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Educação Infantil 03 30 30 6o 

Prática Pedagógica em Educação Infantil 04 30 60 6o 

Didática da Leitura, Escrita e Produção de Textos 03 30 30 6o 

Didática da Geografia para a Educação Infantil e 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

03 30 30 6o 

Jogos, Brinquedos, Brincadeiras e Educação 03 30 30 6o 

 

 

Disciplinas  

 

Crédito

s 

Carga 

Horária 

 

Semestre 

T P 

Aspectos Ético-político-educacionais para Inclusão 
da Pesso com Necessidade Educativas Especiais 

03 30 30 7o 

Projeto Monográfico 05 30 90 7o 

Arte-Educação I 03 30 30 7o 

 

 

 

Disciplinas  

 

Crédito

s 

Carga 

Horária 

 

Semestre 

T P E 

Prática de docência 06 30 60 90 8o 

Monografia de Final de Curso 05 30 90 - 8o 

 

07- EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS  
 
 

7.1- DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO BÁSICA 
 
 

 
CÓDIGOS 

 
DISCIPLINAS 

 
 

 
EMENTAS 
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CHF 801 Metodologia do 
Trabalho Científico 

O ser de relações com o mundo, seu potencial de 
perguntas e de interferir. O conhecimento como 
entendimento do mundo e fundamentação da ação do ser 
social. O conhecimento como processo (ato de estudar 
enquanto ação crítico-criativa) e como produto (diferentes 
formas do conhecimento: senso comum, arte, mito, fé, 
filosofia, ciência...). A universidade e a reconstrução crítica 
do conhecimento sistematizado. O exercício de produção 
de conhecimento, sua expressão escrita 
metodologicamente dirigida. 

EDU 308 Introdução aos 
Estudos 
Pedagógicos 

Conceito de educação. Natureza e especificidade da 
Pedagogia como ciência da educação. Contribuição das 
ciências para a explicação e compreensão da educação. O 
curso de Pedagogia no Brasil; a escola; o educador. 

EDU 301 Sociologia da 
Educação I 

Natureza das ciências sociais e o estudo de formulações 
fundamentais da sociologia clássica numa perspectiva 
histórica e crítica. As matrizes do pensamento sociológico 
(Marx, Weber e Durkheim) e as diferentes análises do 
fenômeno educacional. O Estado, a estrutura social e suas 
relações com a educação. 

EDU 302 Sociologia da 
Educação II 

Os processos educacionais no Brasil e as teorias 
contemporâneas da Sociologia da Educação. As teorias 
sociológicas (funcionalismo, teorias da reprodução e 
materialismo histórico) e suas contribuições para a 
interpretação dos fenômenos educacionais. A escola como 
espaço de construção de identidades. Espaços 
educacionais não formais e as formas contemporâneas de 
educação na sociedade da informação.  

CHF 313 Antropologia 
Cultural 

A educação e os processos culturais. As formas de 
socialização e aprendizagem presentes na construção dos 
modos de viver humanos e realidade: família, escola, 
trabalho, religião, etc.  Multiculturalismo, dinâmica cultural, 
relações de gênero, questões étnicas. 

EDU 401 História da 
Educação I 

História, historiografia e educação. O pensamento 
pedagógico na história. A escola e a docência na história. 

EDU 402 História da 
Educação II 

O pensamento educacional no Brasil: práticas e 
representações. A escola e a docência na história da 
educação no Brasil. 

EDU 404 Filosofia da 
Educação I 

O conhecimento filosófico, os sentidos e significados da 
Filosofia na prática educativa enfatizando as relações entre 
educação e sociedade, educação e cultura, educação e 
arte. As concepções filosóficas que fundamentam a 
reflexão do processo educacional nos períodos: antigo, 
médio e moderno. 

EDU 405 Filosofia da 
Educação II 

Concepções filosóficas que fundamentam a Educação no 
mundo contemporâneo: Positivismo, Marxismo, 
Existencialismo, Fenomologia, Escola de 
Frankfurt/Pedagogia Crítica. As novas perspectivas 
filosóficas e problemas filosóficos da educação brasileira. 
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EDU 614 Psicologia da 
Educação I 

O conhecimento da Psicologia numa abordagem histórica. 
Relação Psicologia e Educação. Processos de 
desenvolvimento e aprendizagem em diferentes 
abordagens teóricas da psicologia e suas implicações para 
a educação. O desenvolvimento sócio-afetivo e 
psicossexual da criança. 

EDU 615 Psicologia da 
Educação II 

Estudo das Teorias Psicogenéticas e suas contribuições 
para a Educação. Fundamentos para avaliação diagnóstica 
e acompanhamento pedagógico. 

EDU274 Prática Pedagógica 
em Experiências 
Educacionais não 
Escolares 

Políticas e práticas educativas não escolares desenvolvidas 
por instituições sociais: associações de classe, de gênero, 
de etnia, igrejas, sindicatos, empresas.  

EDU 513 Estatística Aplicada 
à Educação 

Os procedimentos da estatística descritiva necessários ao 
conhecimento dos principais fenômenos educacionais: 
organização de dados, representações gráficas, medidas 
de posição de tendência central e de variabilidade. 
Probabilidade e curva normal. Escala de notas baseada no 
desvio padrão. 

EDU111 Política 
Educacional e 
Organização do 
Ensino 

Políticas educacionais brasileiras nos contextos nacional e 
internacional. O Estado e as forças sociais no processo de 
produção do sistema de ensino. A organização e 
funcionamento do ensino em seus aspectos 
administrativos, didáticos e financeiros e os respectivos 
nexos entre a legislação e os planos de educação na 
realidade educacional brasileira.  
 

EDU112 Política 
Educacional e 
Gestão do Ensino 

Concepções e fundamentos político-pedagógicos e legais 
da gestão do ensino. Competências das esferas 
governamentais na gestão do ensino. Descentralização da 
gestão escolar. Projeto político-pedagógico da escola. 
Organização do trabalho escolar.   

EDU 280 Didática I A natureza da prática pedagógica escolar: condicionantes 
sócio-políticos. A importância da didática na formação do 
professor. Objetos de estudo da didática. Estruturação da 
dinâmica da prática pedagógica: processo de 
planejamento.  

EDU 281 Currículo Concepções de currículo e seu caráter político-pedagógico. 
O currículo e suas questões atuais: pós-modernidade, 
multiculturalismo, interdisciplinaridade e novas tecnologias. 
Planejamento e avaliação curricular. Propostas oficiais para 
o currículo da educação infantil e das séries iniciais do 
ensino fundamental no Brasil. 
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EDU 282 Avaliação no 
Contexto 
Educacional 

Perspectiva histórica dos modelos teórico-práticos de 
avaliação que vêm sendo desenvolvidos. Relação entre o 
projeto pedagógico da escola e o sistema de avaliação. 
Concepções de avaliação. Tipos e funções da avaliação. 
Abordagens metodológicas da avaliação e seus 
instrumentos. Relação entre objetivos, critérios e 
indicadores com o sistema e processos de avaliação 
propostos pela escola. 

EDU 275 Prática Pedagógica 
em Gestão do 
Ensino 

Organização e funcionamento do ensino em instituições 
públicas e privadas. Dimensões políticas, administrativas e 
pedagógicas da gestão escolar. Avaliação da 
aprendizagem. Elaboração de projeto pedagógico. 

EDU616 Novas Tecnologias 
da Comunicação e 
da Informação 

Processos e intervenções dos novos recursos tecnológicos 
da comunicação e da informação como estruturantes para 
a práxis pedagógica. A interação sócio-técnica com vídeo, 
televisão, rádio, computadores (hardware e software) e 
rede de comunicações, internet. Propostas e projetos para 
produção de conhecimentos fundamentados pelo uso das 
Novas Tecnologias da Comunicação e da Informática na 
Educação. 

EDU276 Prática Pedagógica 
em Novas 
Tecnologias da 
Comunicação e da 
Informação 

A relação educação-comunicação (NTIC), problematizando 
os enfoques educacionais e da prática pedagógica. 
Concepções que norteiam os projetos de educação e 
tecnologia em nível regional e nacional e contribuições para 
o fazer pedagógico. 

EDU 283 Didática da História 
para a Educação 
Infantil e Séries 
Iniciais do Ensino 
Fundamental 

História, historiografia e saber histórico escolar: articulação 
dos conceitos de fato, sujeito e tempo históricos. O 
ensinar/aprender da história enquanto objeto de pesquisa. 
Alternativas de ensino-aprendizagem e suas possibilidades 
nas séries iniciais: seleção e organização de conteúdos, 
linguagens e procedimentos metodológicos, instrumentos e 
critérios de avaliação. 

EDU 284 Didática da 
Geografia para a 
Educação Infantil e 
Séries Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

Correntes do pensamento geográfico e o ensino da 
geografia brasileira. Os conceitos geográficos – lugar, 
paisagem, território, região, espaço geográfico – e sua 
aplicabilidade na educação infantil e nas séries iniciais do 
ensino fundamental. Noções de espaço e/ou letramento 
cartográfico. Planejamento e avaliação do ensino de 
Geografia. 

EDU 285 Didática da 
Matemática para a 
Educação Infantil e 
Séries Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

A História da Matemática e Educação Matemática. 
Pressupostos epistemológicos do pensamento lógico-
matemático. Conteúdos matemáticos direcionados para 
aquisição de competências básicas necessárias ao 
cidadão. A Didática da Matemática na educação Infantil e 
nas séries iniciais do ensino fundamental. Planejamento e 
avaliação em Matemática. 
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EDU286 Didática das 
Ciências Naturais 
para a Educação 
Infantil e Séries 
Iniciais do Ensino 
Fundamental 

As ciências Naturais: histórico, objeto de estudo, 
perspectivas e exigências. A investigação didática em 
Ciências Naturais. A intervenção didática na construção do 
conhecimento em Ciências Sociais. 

EDU 287 Didática da Leitura, 
Escrita e Produção 
de Textos para a 
Educação Infantil e 
Séries Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

A aquisição da língua escrita – Psicogênse. As concepções 
de leitura e escrita e sua relação com a prática docente. As 
práticas de leitura e escrita. A intervenção didática no 
processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 

EDU 277 Prática Pedagógica 
nas Séries Iniciais 
do Ensino 
Fundamental 

Planejamento e avaliação dos projetos pedagógicos 
desenvolvidos nas séries iniciais do ensino fundamental em 
instituições públicas e privadas. Organização curricular e 
do espaço educativo. Rotinas de trabalho e de atividades 
considerando as diferentes idades/séries. Avaliação da 
aprendizagem. Elaboração de proposta de trabalho. 

EDU 288 Educação Infantil Concepções de infância social historicamente.  As políticas 
públicas nos contextos internacional, nacional e local para 
crianças de 0 a 6 anos. O desenvolvimento infantil: 
dimensões motoras, cognitivas, afetivas, da linguagem, da 
representação, da socialização, do desenvolvimento 
moral/ético, da subjetivação.   

EDU 278 Prática Pedagógica 
em Educação 
Infantil 

Organização curricular e do espaço educativo. Rotinas de 
trabalho e de atividades para as diferentes idades. 
Avaliação da aprendizagem. Elaboração de proposta de 
trabalho. 

EDU 289 Jogos, Brinquedos, 
Brincadeiras e 
Educação 

Conceitos de jogo, brinquedo e brincadeira. Teorias que 
enfatizam a relação jogo-educação: Piaget, Vigotsky, 
Wallon e Bruner. Dimensão lúdica e educativa dos jogos e 
brincadeiras. A importância do jogo. Planejamento, 
execução e avaliação de atividades. 

EDU 279 Prática de 
Docência 

Elaboração, execução e avaliação de projeto de trabalho 
para a docência com crianças da educação infantil ou das 
séries iniciais do ensino fundamental. Elaboração de 
relatório. 

EDU 309 Arte-Educação I A educação estética: o ensino da arte, seu sentido e sua 
história. A contemplação e o juízo sobre o belo. O impulso 
lúdico e o jogo no mundo sensível. Linguagem e arte como 
construção, conhecimento e expressão. Estudo do 
desenvolvimento cognitivo e da atividade criadora na 
criança. 
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EDU 113 Aspectos Ético-
político-
educacionais para 
Inclusão da Pessoa 
com Necessidades 
Educativas 
Especiais 

O estudo das questões conceituais (filosóficos-ético-
políticos) relativas às Necessidades Educativas Especiais 
no contexto da educação inclusiva, analisando alternativas 
pedagógicas (programas e ações) formalizadas para o 
atendimento educacional dos portadores de NEE. 

EDU516 Projeto 
Monográfico 

O conhecimento científico – significado social e exigências 
metodológicas para sua construção/reconstrução. A 
monografia – forma de expressão/comunicação do 
conhecimento científico. O planejamento: o plano, o 
projeto. A delimitação temática e a construção/explicitação 
do problema: o objeto de estudo. As hipóteses. Os 
instrumentos de busca e de sistematização de dados e 
informações.  

EDU 517 Monografia Orientação para o desenvolvimento do projeto delineado na 
disciplina Projeto Monográfico. Apresentação formal da 
produção.  

 
 
 
 

7.2- DISCIPLINAS  DA FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
(OPTATIVAS) 
 

 
CÓDIGO 

 
DISCIPLINA 

 
 

 
EMENTA 

LET 294 Leitura da Cultura A leitura como forma de ampliar a visão de mundo. Da 
literatura como campo reflexivo ao conhecimento das 
várias linguagens. A leitura como aglutinadora dos 
saberes que a cultura produz. 

LET 295 Leitura e Produção 
de Textos 

Leitura e produção de textos. Análise de estruturas 
básicas da Língua portuguesa. 

LET 614 Teoria e Prática do 
Ensino Criativo 

Conhecimento, estudo e pesquisa da importância do 
desenho no desenvolvimento cognitivo e psicomotor da 
criança; dos processos criativos que dizem respeito à 
seleção e aplicação de materiais didáticos tradicionais e 
alternativos e suas avaliações; das atividades 
pedagógicas dirigidas para a flexibilidade e fluência do 
trabalho infantil. 

LET 296 Literatura Infanto-
juvenil 

Função da Literatura como instrumento educativo. Como 
escolher a literatura para crianças. Valores do programa 
da literatura infanto-juvenil e os meios de comunicação de 
massa. Autores brasileiros. 
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EDU 511 Metodologia e 
Prática da 
Pesquisa em 
Educação I 

O conhecimento científico e a educação. A relação entre 
sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. 
Métodos e técnicas de pesquisa e sua aplicação em 
pesquisas educacionais. Elaboração de projeto de 
pesquisa. 

EDU512 Metodologia e 
Prática da 
Pesquisa em 
Educação II 

Coleta e análise de dados. O trabalho de campo. Análise 
da aplicação de técnicas de pesquisa: questionário, 
entrevista, observação, diário de campo. Elaboração do 
relatório de pesquisa. 

EDU 621 Dimensão Pessoal 
e Profissional na 
Formação do 
Professor 

Desenvolve e aprofunda os estudos sobre as dimensões 
da formação do educador. Enfatiza a aplicabilidade das 
dimensões da formação do educador no cotidiano e nas 
práticas educativas. 

EDU 617 Mídia e Educação A mídia e contemporaneidade. A educação na era virtual. 
A linguagem da mídia. Mídia e o processo de construção 
da realidade. Elementos teórico-metodológicos para a 
leitura crítica da mídia. 

EDU 310 Educação e 
Diversidade 
Cultural 

A escola como espaço sócio-cultural: clivagens de classe, 
inter-étnicas, sexuais e de gênero. Identidades e 
alteridades no Brasil contemporâneo. Diversidade cultural 
e suas implicações no processo de conhecimento e 
significação do mundo. 

EDU 311 Relações Étnico-
raciais na Escola 

A escola enquanto espaço de reprodução das 
desigualdades. A identidade como produção social e 
histórica. Etnia: um conceito cultural e de origem. Raça: 
conceito biológico e sócio-político. Racialismo e racismo. 
Ideologias de recalque e seus mecanismos de expansão. 
O etnocentrismo e a relativização. Ideologias do recalque 
nos currículos, materiais pedagógicos e práticas 
escolares: estudos de caso. 

EDU 618 Neurociência 
Aplicada à 
Educação 

Estudo de conceitos sobre a organização 
neuropsicológica das funções nervosas superiores, com 
ênfase no desenvolvimento da inteligência, concebida 
como processo interacional, flexível, plástico, dinâmico e 
auto regulado.  

EDU 619 Diagnóstico 
Psicopedagógico 

Evolução histórica do diagnóstico. Tendências atuais. O 
processo de diagnóstico em diferentes modelos de 
avaliação psicopedagógica. Técnicas e provas 
psicopedagógicas utilizadas em processo diagnóstico 
dentro de um enfoque curricular. 

EDU 620 Psicanálise e 
Educação 

Aplicação da Psicanálise – enquanto corpo teórico – ao 
campo educacional, a partir de um recorte conceitual, 
levando em conta seus pilares: o inconsciente e a libido, 
salientando-se a contribuição de conceitos chaves como: 
repressão, regressão, pulsão, sublimação, transferência, 
dentre outros, na compreensão e reflexão sobre os 
aspectos afetivos do processo ensino-aprendizagem, da 
relação professor-aluno, enquanto sujeitos subjetivos, 
numa perspectiva contextualizada e crítica. 
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EDU 515 Lógica e 
Linguagem 

Estudo dos conhecimentos lógico-formais necessários 
não só ao conhecimento da análise lingüística, mas 
também à interação com a linguagem natural: a álgebra 
de Boole das proposições, cálculo profissional com 
variáveis, a validade da argumentação. 

EDU 514 Estatística Aplicada 
à Educação II 

Estudo dos procedimentos da estatística inferencial com 
aplicações à educação: amostras e populações, testes de 
diferenças entre médias, principais testes não 
paramétricos. Noções de correlação. 

EDU 312 Educação para o 
Meio Ambiente  
 

 
O ambiente como espaço construído histórico-
socialmente. A apropriação do meio ambiente pelo 
homem: o uso dos recursos naturais e implicações éticas. 
As políticas públicas para a educação ambiental. Proteção 
ambiental e desenvolvimento sustentável. A situação 
ambiental local. Proposta pedagógica para a educação 
ambiental.  
 

EDU 313 Educação Musical I O estudo do som como elementos estruturante da 
linguagem musical e dos elementos da música como 
transformadores do som em arte musical e comunicação 
cultural. A notação musical como representação gráfica 
da música simbolizando altura, intensidade, duração e 
timbre, construindo ritmo, melodia e harmonia. O 
reconhecimento de instrumentos, suas famílias e timbres. 
Leitura de músicas e esperimentação com instrumentos 
de bandinha. Descoberta e construção da linguagem 
musical através de vivências. 

EDU 314 Educação Musical 
II 

 O estudo das implicações da linguagem musical no 
desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor e sócio-
cultural de crianças na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental. O planejamento de atividades musicais 
para a referida faixa etária. 

EDU 290 Educação de 
Jovens e Adultos 

A educação do trabalhador; tendências da educação de 
jovens e adultos no Brasil; alfabetização e letramento; 
movimentos populares e propostas de educação de 
jovens e adultos. 

 
 
 
08- ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

 
 

As mudanças do antigo para o novo Curso de Pedagogia têm 

implicações que exigem o estabelecimento de regras claras de transição entre 

os dois currículos. Assim: 

a) Os alunos que estiverem cursando até o segundo semestre 
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poderão ingressar no novo currículo mediante a assinatura de termo 

de responsabilidade declarando conhecer as regras de adaptação 

na nova estrutura do curso; 

b) Estes alunos terão seus currículos avaliados pelo Colegiado do 

Curso considerando a equivalência das disciplinas cursadas, de 

acordo com o quadro de equivalência a seguir; 

g) Para os alunos em adaptação curricular a oferta de 

disciplinas da Formação Básica, sem equivalência, 

será feita gradativamente, assegurando-se a 

integralização dos estudos nos respectivos Núcleos. 

 

 

09- QUADRO DE EQUIVALÊNCIA ENTRE AS DISCIPLINAS 

 

CURRICULO ANTERIOR C. H. CURRICULO NOVO C. H. 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

60 Metodologia do Trabalho Científico 60 

Sociologia da Educação I 60 Sociologia da Educação I 60 

Sociologia da Educação II 60 Sociologia da Educação II 60 

Antropologia Educacional 60 Antropologia Cultural 60 

História da Educação I 60 História da Educação I 60 

História da Educação II e História 
da Educação no Brasil 

60 + 60 História da Educação II 60 

Filosofia da Educação I (e 
Introdução à filosofia) 

60 Filosofia da Educação I 60 

Filosofia da Educação II 60 Filosofia da Educação II 60 

Psicologia da Educação III 90 Psicologia da Educação I 60 

Psicologia da Educação IV 90 Psicologia da Educação II 60 

Métodos Quantitativos I e II 60 + 60 Estatística Aplicada à Educação 60 

Estrutura e Funcionamento do 
Ensino de 1o Grau II e/ou 
Estrutura e Funcionamento do 
Ensino de 2o Grau II 

75 + 75 Política Educacional e Organização 

do Ensino 

60 
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Didática II e III  75 Didática I 60 

Medidas Educacionais 75 Avaliação no Contexto Educacional 60 

Currículos e Programas 60 Currículos 60 

Fundamentos da Educação Pré-
escolar 

75 Educação Infantil 60 

 

 

 

 

10- AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é parte constitutiva do processo de produção de saberes 

(escolares e não-escolares), das relações sociais estabelecidas entre os 

diversos atores sociais (alunos, professores, instituição, família, 

regulamentações políticas e administrativas, organização pedagógica, etc.) e 

dos valores constitutivos da cultura. Nesse processo todos devem participar da 

avaliação do curso: seus objetivos, procedimentos, resultados e efeitos. 

 A avaliação deve ter um propósito formativo que busque a melhoria 

do Curso, do desempenho docente, da aprendizagem do aluno. Nesta 

perspectiva, a avaliação precisa ser entendida como um processo permanente 

que aponte as distorções entre o currículo proposto e o currículo real. Para tal, 

se faz necessário coletar dados sobre o desenvolvimento do Projeto de 

Reformulação do Curso, das atividades desenvolvidas nos semestres, da 

aprendizagem e das competências dos alunos; do desempenho docente, das 

condições de oferta do Curso e outros indicadores a serem definidos a partir da 

elaboração de uma proposta de avaliação.  
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