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RESUMO 
 
 

O presente estudo consiste em analisar os fundamentos que sustentam as práticas 
dos professores de didática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
Para efeito de concretização desta proposta, partimos da compreensão de que a 
prática docente não pertence exclusivamente ao professor, mas em sua estruturação 
possui atravessamentos que afetam diretamente a ação desses mestres. Propomo-
nos a explorar esse universo que antecipa a ação docente lhe fornecendo sentido e 
direção. Diante disso, o presente estudo buscou analisar os fundamentos que 
sustentam as práticas dos professores de Didática da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, no curso de Pedagogia, campus de Itapetinga. Neste fim, 
especificamente procuramos: a) descrever o perfil profissional do Pedagogo a partir 
das Diretrizes Curriculares Nacionais; b) caracterizar com base no Projeto Pedagógico 
o quadro estrutural do curso de Pedagogia da Instituição; e c) identificar no ementário 
das disciplinas Didática Geral e especificas, os embasamentos norteadores que 
orientam as práticas dos professores que lecionam esses componentes. Para fins de 
embasamento teórico, foi estabelecido um diálogo com autores que se debruçam 
sobre essa temática, dentre eles, Gimeno Sacristán, Selma Garrido Pimenta, 
Demerval Saviani, Jose Carlos Libâneo, Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, Iria 
Brezezinski e outros. Os passos metodológicos se inclinaram para realização de uma 
pesquisa com abordagem qualitativa, com método segundo os objetivos com 
características descritivas e analíticas. De acordo com os procedimentos usados para 
abordar os objetivos, a pesquisa foi classificada como documental e do tipo estudo de 
caso, de cunho exploratório, onde foi utilizada a técnica de observação da 
documentação de forma assistemática. O instrumento de coleta de dados envolveu a 
análise de conteúdo simples da documentação de fonte primária do tipo documento 
oficial institucional. Como resultado, foram analisadas e discutidas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia e o Projeto Político Pedagógico 
elaborado pelos membros da Instituição. Com base nas observações e reflexões 
fundamentadas foi possível considerar que a ação desses professores se faz sobre 
uma estruturação fragilizada, uma vez que suas práticas possuem influências 
institucionais que impõem a construção de ações pedagógicas fundamentadas por 
uma pedagogia tecnicista que didaticamente visa fornecer aos egressos do curso uma 
quantidade variada de habilitações no único propósito de atender o mercado de 
trabalho.  
 
Palavras-chave: Fundamentos. Didática. Práticas Pedagógicas. Docentes. Curso de 
Pedagogia – UESB. 
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ABSTRACT 
 

The studies presented in this thesis consist of analyzing the foundations that support 

the practices of didactic teachers at the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

For the purpose of implementing this proposal, we start by understanding that the 

practice of teaching does not belong exclusively to the teacher, but also within its 

structuring due to it crossing paths with other factors that directly affect the action of 

these teachers, so we propose to explore this universe that anticipates the teaching 

action providing it with meaning and direction. Therefore, the present study sought to 

analyze the foundations that support the practices of Didactics teachers at the State 

University of Southwest Bahia, in the Pedagogy course, campus of Itapetinga. To this 

end, we specifically seek to: a) describe the Pedagogue's professional profile from the 

Curriculum Guidelines; b) characterize, based on the Pedagogical Project, the 

structural framework of the Institution's Pedagogy course; and c) identify in the 

curriculum of the General and specific Didactics disciplines, the guiding principles that 

guide the practices of the teachers who teach these components. For the purposes of 

theoretical foundation, a dialogue was established with authors who deal with this 

theme, among them, Gimeno Sacristán, Selma Garrido Pimenta, Demerval Saviani, 

José Carlos Libanêo, Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, Iria Brezezinski and 

others. The methodological steps were inclined to carry out qualitative research, of an 

exploratory nature, where documentary research was used as a data collection 

instrument. In these steps, the curricular guidelines for the Pedagogy course and the 

Political Pedagogical Project prepared by the members of the institution were 

analyzed. From this work, we can conclude that the action of these teachers is done 

under a weakened structure, since their practices have institutional influences that 

impose the construction of pedagogical actions based on a technicist pedagogy that 

didactically aims to provide the graduates of the course with a varied amount of 

qualifications for the sole purpose of serving the labor market. 

 

Keywords: Fundamentals. Didactics. Pedagogical practices. Teachers. Pedagogy 

Course - UESB. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem falado nestes últimos anos (VEIGA, 2010; TARDIF; LESSARD, 

2005) sobre a qualidade do trabalho docente e a significativa busca por um 

aperfeiçoamento que seja suficientemente capaz de suprir os cada vez maiores níveis 

de exigências dos campos de atuação do professorado. Talvez as transformações 

submetidas à sociedade pela evolução das tecnologias, que tornam acessíveis 

diversas fontes de conhecimento, ou, a ascendência da diversidade social e cultural, 

dentre outros fatores, imponham a necessidade de uma atuação coerente e que 

minimamente atenda as expectativas dessa comunidade.  

Diante desse cenário, sendo o professor autor das atividades que executa, se 

põe no crivo das múltiplas avaliações, seja pelos seus alunos, pesquisadores ou 

mesmo as autoavaliações, as quais ele se submete a cada atividade realizada. 

Entretanto, apesar do professor se enquadrar na linha de frente do processo de 

ensino, segundo Gimeno Sacristán (1999), essa prática não é uma exclusividade sua, 

pois o trabalho docente se relaciona com termos bem mais abrangentes que o seu 

ofício, se concretiza entrelaçada a valores institucionais e se estabelece 

comprometida a traços culturais coletivamente construídos.  

Neste contexto, o ponto de partida para compreensão das ações das 

professoras e professores, não se fará longe de sua estrutura concreta, mas como 

parte de uma totalidade, um processo social amplo que envolve questões 

institucionais, pedagógicas e didáticas. Assim, o princípio valorativo deste estudo 

remete-nos a necessidade de abandonar a ideia que as ações do professor em seu 

campo de atuação são livres em sua totalidade, a liberdade imposta ao trabalho 

docente é limitada a uma estrutura definida e imposta ao docente como palco de 

atuação. 

Tal problematização surgiu mediante a uma grande frustração vivenciada por 

mim1 ainda na graduação. Depositei no componente de Didática uma grande 

expectativa devido à crença de que este componente curricular poderia acrescentar a 

minha formação, possibilitando experiências que definitivamente pudessem despertar 

em mim algo que me identificasse com a docência. Todavia, assim como os 

                                                             
1 Esta primeira parte da Introdução, que trata sobre a origem do desejo que culminou neste estudo 
estará na primeira pessoa do singular.  
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componentes anteriormente cursados no curso de Pedagogia, nos foi “despejada” 

uma sequência de textos, e de técnicas elaboradas no interior da sala de aula.  Nada 

daquilo fazia muito sentido, principalmente para mim que já estava estagiando como 

professor numa escola de Ensino Fundamental II. Logo percebi que o distanciamento 

entre a teoria proposta e a minha prática estava posto.  

Ao concluir o curso, a insatisfação persistiu, e foi neste momento que foi 

possível perceber que talvez a nossa frustração não se limitasse apenas a disciplina 

ou as opções metodológicas feitas pelos professores durante este processo formativo, 

mas ao curso como um todo. Constatamos durante o nosso percurso de formação que 

ele não nos fez desenvolver ou pelo menos despertar o interesse de construir a nossa 

identidade docente. Foi quando percebi, então, que para além das práticas dos 

professores existia algo que, naquela ocasião, não conhecia, mas sabia que precisava 

ser explorado. 

Diante disso, para este trabalho dissertativo, propus a fazer um retorno a 

instituição da nossa formação, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), todavia, agora como pesquisador e, por isso,  transformando as inquietações 

no seguinte problema de pesquisa: Quais os fundamentos que sustentam as práticas 

dos professores de Didática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia?  

Com base neste questionamento basilar surgiu a necessidade de efetuar um 

mergulho mais profundo, no universo que se antecipa as ações docentes, chegando 

aos fundamentos institucionais. Desse modo, este estudo buscou analisar os 

fundamentos que sustentam as práticas dos professores de Didática da UESB, no 

curso de Pedagogia, campus de Itapetinga.  

Para atender este objetivo, especificamente foi definido: 

a) descrever o perfil profissional do Pedagogo a partir das Diretrizes 

Curriculares do curso;  

b) caracterizar com base no Projeto Pedagógico o quadro estrutural do curso 

de Pedagogia da Instituição; e  

c) identificar no ementário das disciplinas Didática Geral e especificas, os 

embasamentos norteadores que orientam às práticas dos professores que lecionam 

esses componentes. 

Vele salientar que alguns dos nossos objetivos específicos propostos no projeto 

apresentado na qualificação precisaram sofrer algumas modificações, tendo em vista 
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que eles se inclinavam para uma análise exploratória no campo empírico. Todavia 

mediante o contexto de pandemia que enfrentamos a pesquisa  culminou na 

suspensão de toda atividade presencial nas instituições de ensino, inclusive na UESB. 

Contudo, nossos objetivos foram cumpridos a partir de um percurso metodológico que 

nos conduziu a uma pesquisa qualitativa, utilizamos a análise documental como 

técnica de coleta de dados, neste ensejo, foram tratadas as Diretrizes Curriculares 

destinadas ao curso de Pedagogia e o Projeto Pedagógico do curso elaborado pelos 

membros da Instituição.  

A pesquisa desenvolvida nos conduziu a constatação de que as práticas dos 

professores de Didática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

possuem uma estruturação fragilizada e repleta de ambiguidades. 

As bases institucionais se dissolvem em um contexto de ambiguidade que se 

expõe na ausência de precisão na construção da identidade do pedagogo. Os 

fundamentos pedagógicos são consubstanciados por uma pedagogia tecnicista que 

de forma desarticulada concentra-se na possibilidade de dotar o professor de muitas 

habilidades sem fornecer uma teoria educacional consistente. Em consequência a 

pedagogia tecnicista, os fundamentos didáticos se limitam a forjar problemas nos 

laboratórios e buscar meios de equalizá-los pelas vias do ensino, todavia, longe da 

perfeita articulação que deve envolver os processos de ensino-aprendizagem. 

Além de este trabalho possuir um aspecto intelectual e científico enriquecedor, 

entendemos relevante direcionar este estudo sobre os fundamentos das práticas 

pedagógicas ao campo da didática, o que enaltece o peso valorativo dessa pesquisa, 

pois a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia no campus2 de Itapetinga, se 

configura como um dos maiores polos de ensino superior da região Sudoeste que 

envolve o Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia formado pelos 

Municípios: Caatiba, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Itororó, 

Macarani, Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá, Santa Cruz da Vitória. 

De acordo com a SEPLAN (2018), os Territórios de Identidade têm o objetivo 

de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando 

o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões. O Governo da Bahia 

                                                             
2 Em agosto de 2015, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação 

publicou o Ofício Circular n° 72/2015, no qual recomenda o uso das palavras campus (singular) e campi (plural). 

A base para tal recomendação é o parecer emitido pelo setor de Lexicologia e Lexicografia da Academia 

Brasileira de Letras (ABL). 
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passou a reconhecer a existência de 27 Territórios de Identidade, constituídos a partir 

da especificidade de cada região. Deste modo, Itapetinga é o território Nº 8 com suas 

características identitárias próprias de sua mesorregião. 

Diante do contexto regional que envolve aspectos físicos, sócio-econômicos, 

humanos e culturais, a UESB é potencialmente responsável pela formação de uma 

variedade significativa de profissionais das mais distintas áreas do conhecimento. A 

Instituição atualmente se coloca como único meio de ensino superior na modalidade 

presencial da cidade de Itapetinga e região, possibilitando efetivamente a formação 

de sujeitos a partir de conhecimentos oriundos do ensino, pesquisa e extensão.   

Desse modo, vale o reconhecimento que a UESB desempenha um importante 

papel no fortalecimento da economia da região, sendo que a Instituição oferece ao 

mercado de trabalho uma gama de profissionais qualificados e preparados para 

atuarem em vários setores como o educacional, comercial e industrial.  

Diante disso, esta pesquisa acrescenta ainda um caráter inovador a linha de 

pesquisa Política e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFBA, uma vez que não é comum focar em questões pertinentes a 

práticas de ensino e a didática neste campo específico. Portanto, este estudo 

comprova que existem questões que não poderiam ser exploradas de forma isolada e 

limitadas a determinadas áreas de estudo. No tocante a isso, evidenciamos a 

presença de questões de ordem política e efetivamente legais que se esbarram 

diretamente nas práticas docentes.  

Deste modo, este estudo evidencia, a partir da avaliação das Diretrizes 

Curriculares direcionadas ao curso de Pedagogia e a formação do pedagogo no 

contexto nacional, possibilidade de perceber a inviabilidade de a didática cumprir seu 

imprescindível papel na formação para docência uma vez que na letra da lei é 

sonegada a definição da identidade do pedagogo e que profissional se pretende, o 

técnico ou o docente.  

Para além disso, esta pesquisa corrobora com estudos da didática que fazem 

uma leitura diferenciada sobre este objeto, pois destaca os pressupostos didáticos 

como um dos fundamentos que, articulados a outros pilares, oferecem sustentação 

para efetivação das práticas docentes. Desse modo, em nosso debate, reafirmamos 

que ao longo da história da educação, a didática enfrentou uma série de adaptações 
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e transformações em sua conjuntura estrutural a fim de atender as modificações 

sociais e as demandas que envolvem os processos de ensino-aprendizagem.  

Entretanto, a partir deste estudo apontamos alguns direcionamentos aos que 

se debruçam sobre este campo do conhecimento. Foi possível concluir que a didática 

não precisa ser reinventada, mas simplesmente assumir o papel que lhe cabe na 

constituição do campo educacional, na organização estrutural das instituições no 

tocante a sua base legal e nas práticas pedagógicas. 

Ao Programa de Pós Graduação em Educação, este estudo oferece um retorno 

relativamente importante, principalmente nos campos que se debruçam na temática 

por nós empreendida. Em resposta evidenciamos que as pesquisas que 

movimentaram os estudos e aqueceram os debates sobre o campo da didática nas 

últimas décadas não se fazem presente na elaboração do Projeto Político Pedagógico 

da Instituição pesquisada.  

Nesse documento, os fundamentos didáticos permanecem refletindo as 

mesmas características de outrora, sendo reduzida ao receituário e a reprodução das 

metodologias de ensino. Diante disso, a partir dessa pesquisa anunciamos que é 

imprescindível que os pressupostos da didática sejam exaustivamente questionados, 

todavia não cometendo o equivoco de pensar a didática fora das condições estruturais 

legais que envolvem as instituições e os cursos de licenciatura. Além disso, faz-se 

necessário refletir sobre o lugar ocupado pela didática na organização curricular e 

pedagógica das instituições de ensino.  

Este estudo possui relevância, também para os profissionais diretamente 

envolvidos no nosso foco de investigativo, por apresentar as lacunas que existem na 

composição do Projeto Político Pedagógico que orienta o curso de Pedagogia da 

Instituição. Nessas linhas foi apontada uma variedade de questões que não podem se 

ausentar das páginas de um dos documentos mais importantes da instituição. O 

Projeto Político Pedagógico tem voz e essa fala não pode ser do consenso, mas do 

conflito. Acreditamos que este trabalho oferece potencial para isso.  

Não nos pareceu coerente levantarmos todas essas questões aqui expostas e 

não participar a Instituição pesquisada dos resultados alcançados. Por isso, tivemos 

o cuidado de convidar uma das professoras do curso analisado para fazer parte da 

banca avaliadora deste estudo. Estamos confiantes que além de possuir um vasto 

nível de conhecimento, podendo agregar valor para construção deste trabalho, a 
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professora integra o corpo docente sendo, além disso, coordenadora do colegiado de 

Pedagogia da UESB em Itapetinga. Nessa representação esperamos que as 

discussões implementadas neste estudo possam gerar positivas contribuições para  

Instituição. Entendemos que este é o primeiro passo para configurar uma postura que 

prezamos, ou seja, devolver os resultados da pesquisa ao locus e sujeitos de interesse 

do estudo.   

Firmados no compromisso de respaldar nosso estudo, foi construída uma 

fundamentação teórica que se apresenta em quatro partes, onde no primeiro momento 

expomos uma conceituação sobre a prática docente, contextualizando-a como uma 

atividade que se desenvolve articulada a outras práticas. Em seguida abordamos a 

prática a partir dos seus fundamentos institucionais, pedagógicos e didáticos.  

Na terceira parte nos detemos a detalhar a Instituição onde os professores 

desenvolvem suas atividades. Deste modo, estabelecemos um paralelo entre as 

primeiras bases da construção dos cursos de formação de professores no Brasil e as 

bases da universidade brasileira em sua gênese. Por fim, trouxemos um enfoque no 

curso de Pedagogia, neste ensejo discutimos as primeiras bases dessa licenciatura e 

como se deu a inserção da Didática em seus fundamentos. Tendo estabelecido esse 

quadro de discussões foi possível reconstruir e explorar o cenário onde os professores 

desenvolvem suas práticas. 

O terceiro capitulo desta dissertação aborda os percursos metodológicos 

propostos para alcançar os objetivos estabelecidos. Em sequencia, o quarto capitulo 

apresenta resultados dos dados obtidos. A discussão foi construída a partir de uma 

análise documental refletida a luz dos clássicos da literatura educacional e autores 

que desenvolveram pesquisas embasadas na temática por nós abordada.  

Neste contexto, esta pesquisa possui relevância por reunir todos os atributos 

necessários para o enriquecimento dos estudos que abarcam o campo educacional, 

apresentando um debate coerente e favorecido por ideias atualizadas e inovadoras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

 

Este capítulo apresenta as principais categorias teóricas que julgamos 

necessárias a discussão do tema que envolve a prática pedagógica no ensino do 

componente Didática no curso de Pedagogia. Na nossa perspectiva, para desvelar o 

objeto nesse contexto, procuramos respaldo em autores com o intuito de definir e 

conceituar os fundamentos da didática, práticas pedagógicas e ensino superior com 

ênfase no curso de Pedagogia.  

Desse modo, a primeira parte desta seção foi caracterizada a figura do 

professor e sua prática a partir dos fundamentos que sustentam e oferecem sentido 

as suas ações. No segundo momento, contextualizamos o campo de atuação destes 

professores, evidenciamos o processo de formação das universidades e como se deu 

o surgimento dos cursos de pedagogia e a inserção da didática como campo 

disciplinar determinante para formação de professores.   

As seções a seguir procuraram demonstrar o esforço de aproximação com as 

principais linhas de diálogo com o objeto de nossa análise. O esforço empreendido 

procurou destacar referências que buscam refletir o estado atual do conhecimento do 

campo temático em foco nesta dissertação.  

 

2.1 O professor e sua prática: uma prática entrelaçada a outras práticas  

  

No desenvolvimento deste estudo, a prática docente se constitui a partir da 

íntima relação entre as práticas educacionais e as práticas pedagógicas. Dessa 

imbricação os conhecimentos a serem disseminados geram matérias de ensino, 

consequentemente, faz-se necessário a constituição de uma atividade que promova 

a devida articulação desses conhecimentos, daí surgem as práticas docentes. 

Esse pensamento ganha respaldo em Sacristán (1999), a prática docente se 

constitui arraigada a outras práticas, fazendo com que ela se destaque como um dos 

mais importantes exercícios para a construção e transformação da humanidade. É 

essa característica basilar que a torna atividade educativa, pedagógica e socialmente 
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instituída para fins específicos. Desse modo, a compreensão das atividades 

desenvolvidas pelo professor e sua importância na construção da sociedade está 

diretamente associada à compreensão de Educação e seus fundamentos.  

“Ninguém escapa da educação”, concluiu o sociólogo (BRANDÃO 1981, p.7), 

pois ela está presente em todos os lugares, na rua, na família, na igreja, no campo, 

sejam nas instituições de ensino formal ou não, para saber, para ser, para avançar, 

em tudo somos exclusivamente dependentes do desenvolvimento dos processos 

educacionais.  

Dentro dessa contextualização amplificada e repleta de possibilidades que 

cabe a educação, não existe uma definição precisa que a alcance perfeitamente, seu 

conceito varia de acordo com o tempo e lugar. Na tentativa de encontrar uma 

aproximação possível Gauthier e Tardif (2010) alinham que a compreensão de 

educação está diretamente associada ao entendimento sobre cultura.  

 

Toda sociedade humana, todo grupo humano, inclusive naturalmente a 
família, propõe a seus membros modelos de pensamento e conduta. Esses 
modelos são transmitidos e adquiridos através do longo processo de 
formação e socialização, que leva os recém-nascidos a vida adulta. 
(GAUTHIER; TARDIF, 2010, p.32) 
 
 

Nesta medida, na perspectiva desses autores, a educação se movimenta na 

proporção que absolve a cultura, a tradição ou zona de particulares que se manifesta 

em cada seguimento, após isso, esses valores são disseminados como modelos a 

serem seguidos e, para isso, ensinados.  

Diante disso, inferimos que a educação é o limiar que concentra o poder de 

formar sujeitos moralmente educados, tornando-os aptos para serem inseridos nas 

esferas sociais. Os processos educativos acompanham os seres humanos em um 

eterno processo de formação.  

 Partindo dessa premissa, a prática educativa, segundo Gimeno Sacristán, se 

concretiza marcada como sinal cultural, em outras palavras implica o saber fazer 

diretamente associado “[...] a crenças, a motivos, valores coletivos, afirmados e 

objetivados com marca impessoal” (GIMENO SACRISTÁN,1999, p.74). Nesta lógica, 

a ação educativa não se estabelece desvinculada a processos sociais historicamente 

construídos, mas concentra em si mesmo o poder de conectar o passado ao presente 

numa perspectiva atemporal. 
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 Para Pimenta e Anastasiou (2014) em sua bagagem estrutural a educação não 

compreende apenas a função de reproduzir o passado na formação da sociedade 

contemporânea, mas se inclui em um processo de humanização que favorece a 

inclusão dos seres humanos numa sociedade historicamente construída e em 

construção, “[...] enquanto reflexo, retrata e reproduz a sociedade, mas também, 

projeta a sociedade que se quer” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 96).  

Nesta lógica, a prática educativa incumbida de favorecer o processo de 

formação, estabelece um diálogo entre o passado e o presente na expectativa de 

contribuir com a construção dos sujeitos que se pretende, e consequentemente a 

evolução da sociedade que se tem. Esse diálogo se favorece por meio da 

caracterização dos pressupostos teóricos e práticos da Educação. A esse efeito 

paralelo que caminha junto a educação, atribui-se o caráter pedagógico do ensino, 

esse seria segundo Zabala (1998), o caminho imprescindível para dotar o ato 

educativo de direção e intencionalidade.  

Antes de intentarmos traçar alguns contornos sobre a Pedagogia enquanto 

ciência, é valido entendermos que o seu nascimento se deu a partir do surgimento 

dos pilares da educação, fenômeno plurifacetado que se faz presente em todos os 

lugares, independentemente dos espaços serem reconhecidos como formais ou não, 

deste modo, seja em casa, na igreja, na escola, ou em qualquer outro ambiente, é 

sucessível aos processos educacionais, Nestes termos estamos integrados a uma 

sociedade altamente pedagógica, ou em outras palavras, ensinável e predisposta a 

aprendizagem.  

Partindo dessa contextualização compreendemos que a necessidade de se 

estabelecer processos educativos, nos conduz a emergência de administrar ações 

pedagógicas. Desse modo, Libâneo (2010), inspirado pelo pensamento do didata 

alemão Schimied-Kowarzik sobre o conceito de Pedagogia, propõe a seguinte 

definição: 

 

Pedagogia é então o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 

sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa 

concreta que se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da 

configuração da atividade humana. (LIBÂNEO, 2010, p. 30) 

 
 Partindo dessa compreensão, para o autor, o pedagógico contempla as ações 

educativas na medida em que oferece direcionamento e objetivos sociopolíticos a 
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partir dos quais são geradas metodologias organizadas que conduzem ao alcance do 

que se propôs a priori. Nesta perspectiva, para além das impressões, os pressupostos 

pedagógicos não estão restritos a aplicação de métodos e técnicas educacionais, 

mas, infiltrado nas práticas educativas, a pedagogia estrutura todo o processo 

educacional, lhe atribuindo sentido e direção. Essa amplitude proposta abarca, 

verdadeiramente, todo e qualquer exercício interligado ao campo da educação.  

Estruturando o fenômeno educativo a partir das manifestações dos interesses 

sociais em conflito, para Pimenta e Anastasiou (2014) a Pedagogia ocupa posição de:  

 

[...] ciência sobre a atividade transformadora da realidade educativa, atividade 
que é teórico-prática (práxis). Desse modo, a Pedagogia tem sua origem, cria-
se, inventa-se renova na relação teoria-prática da educação como ação 
educativa. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 66) 

 
 
 

 Na perspectiva dessas autoras, enquanto ciência, pautada na transformação 

do fenômeno educativo, a Pedagogia absolve as realidades concretas de determinada 

situação, e num alto poder de reestruturação ela vai se modificando, se adaptando 

para alcançar as devidas transformações, nesta ação pedagógica todos os envolvidos 

no processo são afetados e motivados a mudanças, inclusive nas próprias práticas. 

 De acordo com Franco (2012), a Pedagogia enquanto ciência pode ser 

considerada uma prática social que prima por organizar, compreender e transformar 

as práticas educativas cuidando em todo tempo para que elas não percam nem 

sentido, nem direção. Para a autora, por se enquadrar como prática social as práticas 

pedagógicas possuem um aspecto político, elas impõem, propõem e indicam uma 

direção de sentido.  Nestes termos, as práticas se organizam intencionalmente para 

acompanhar expectativas requeridas, essa conduta gira em torno do que a autora 

denominou como subjetividade Pedagógica. Diante disso, a autora conclui: 

 

Nessa perspectiva é que as práticas pedagógicas enfrentam, em sua 
construção um dilema essencial: sua representatividade e seu valor advêm 
de pactos sociais, de negociações e deliberações com um coletivo. Isto é, 
elas se organizam e se desenvolvem por adesão, por negociação ou ainda 
imposição. (FRANCO, 2012, p. 154)  

 
  

 Diante dessa afirmativa a autora enaltece um ponto essencial das práticas 

pedagógicas que são firmadas com aberturas para concessões, nessa ordem, as 
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ações permeiam o campo do que a autora denominou por “subjetividade Pedagógica”, 

que se identifica na possibilidade de se apropriar da pedagogia. Construir 

coletivamente um plano de ação cuja função será regular e orientar a conduta de 

outras pessoas, em nome de um pacto firmado.    

Assim as práticas pedagógicas têm as suas bases firmadas numa ciência da 

teoria educacional, a pedagogia, cujo objeto de estudo se estabelece na compreensão 

da educação e seus fundamentos. Dessa forma, mantém em seus fundamentos 

originários o compromisso de impregnar toda atividade pedagógica, enxertando nela, 

sentido e direção. Assim, não se pode restringir as ciências pedagógicas a prática  

docente, mas vale reafirmar, que a docência indica uma das muitas ramificações que 

partem do todo que compreende a Pedagogia.     

 

2.1.1 A prática docente: Quem é o sujeito da ação? 

 

Tomando como referência que o objeto mobilizador deste estudo aponta para 

a análise dos fundamentos que sustentam a prática de um professor, sugerimos a 

necessidade de conhecermos o sujeito de uma ação tão antiga quanto os pilares 

educativos. Sabemos que não existiriam práticas de ensino sem a devida 

consagração do seu agente oficial, nestes termos, reconhecemos o valioso papel 

desenvolvido pela docência na constituição dos processos de ensino-aprendizagem.  

Apesar da figura do professor ter recebido variadas conotações ao longo dos 

processos de construção dos cenários educacionais em nosso país, procuramos 

neste momento delinear o perfil deste profissional que muitas vezes deixa de lado o 

seu próprio nome, para ser identificado pelo exercício que executa. Segundo Veiga, 

(1989), seja o professor, mediador, técnico, educador, ou mesmo o docente, este 

profissional marcou a história como aquele que detém o saber, e como tal, possui 

gabarito para exercer as atividades pertinentes ao ensino, transferindo, mediando, ou 

oportunizando construção de conhecimento.  

É o trabalho desenvolvido que melhor caracteriza o perfil desse agente do 

conhecimento. Diante disso, emergimos na necessidade de decifrar os termos da 

docência, atividade, que segundo Veiga (2010), origina-se do latim, que traduzido, 

significa entre outras definições: ensinar, instruir e mostrar. Em margens mais 
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abrangentes, é na execução do trabalho docente que a atividade dos professores 

atinge o seu nível formal, desse modo podemos concluir: 

 

[...] docência é o trabalho dos professores; na realidade, estes desempenham 
um conjunto de funções que ultrapassam as tarefas de ministrar aulas. As 
funções formativas convencionais como: ter um bom conhecimento sobre a 
disciplina, sobre como explicá-la foram tornando-se mais complexas com o 
tempo e com o surgimento de novas condições de trabalho. (VEIGA, 2010, 
p.78). 
 
 

Nesta lógica, o trabalho do professor envolve questões bem mais complexas 

que simplesmente ministrar aulas, pois aquele que ensina precisa se submeter a 

constante aperfeiçoamento, dominar conhecimentos referentes ao que se propõe a 

ensinar e além disso, passear em outras áreas e campos científicos, e, não menos 

importante que possuir conhecimentos. Importa saber transmiti-los de modo que seus 

ensinamentos culminem em aprendizagens.  

Assumindo essas questões, e com base em Davis (2018),  entendemos que 

enquadrar o campo da pesquisa em educação em termos de uma competição entre 

ideias e ideologias é obsoleto e improdutivo. Desse modo, a didática deve atender as 

características distintas de diferentes educadores e de seus domínios científicos. Toda 

essa demanda que envolve as funções e habilidades do educador se estampa através 

de uma prática universal e atemporal, que, ao longo das décadas vem se constituindo, 

reunindo, em si mesma, atributos históricos e culturais, em forma não estática, mas 

que se reinventa e se refaz constantemente. Este poder de renovação se justifica pela 

compreensão que as práticas dos professores resultam do permanente diálogo 

estabelecido entre as ações docentes do passado, com as ações docentes do 

presente.  

 Nestes termos se firmam as práticas docentes, as que se perpetuam no oficio 

do mestre. Para Arroyo (2000), as ações do passado se imbricam nas escolhas do 

presente, corroborando para renovação e reelaboração de novas práticas, entretanto, 

cabe o reconhecimento que apesar das transformações, o oficio de um, regula e 

norteia o trabalho de outros. Diante disso, podemos concluir: 

 

O termo ofício remete a artífice, remete a um fazer qualificado e profissional. 
Os ofícios se referem a um coletivo de trabalhadores qualificados, os mestres 
de um oficio que só eles sabem fazer que lhes pertence, porque aprenderam 
seus segredos, seus saberes, suas artes. (ARROYO, 2000, p. 18) 
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As similaridades deste ofício, enquanto prática docente, faz com que o 

professor de hoje, se identifique na projeção da imagem do professor de outrora. Se 

reconheça na necessidade de acumular conhecimento a ser transmitido, na escolha 

das melhores e mais eficazes metodologias de ensino, ou na avaliação. Os 

professores da atualidade herdaram do passado não somente os ofícios, mas a luta 

pelo reconhecimento da classe, a persistência para não deixar morrer o magistério e 

a arte de se reinventar.  

Neste mesmo raciocínio Gimeno Sacristán (1999) defende a ideia de que a 

prática destes mestres se constitui na reprodução do passado, se consolidando como 

campo estrutural para as ações. Diante disso, “ação e estrutura são inseparáveis: a 

ação está situada e a situação é afetada pela ação, é nesta mutua relação de 

dependência que a prática não envelhece, mas, acompanha as atualizações do 

contexto ao qual está inserida [...]”, segundo GIMENO SACRISTÁN (1999, p. 28), se 

renovando nas ações daqueles que dão continuidade à tradição de educar por meio 

do exercício da docência.  

Conforme Gimeno Sacristán (1999) a prática é a cristalização coletiva das 

ações, assume uma configuração cultural e se antecipa as ações, instituindo-se palco 

estrutural das atividades. Em contrapartida, para o autor, a ação pertence a quem 

executa, transmite valores, sentimentos, decisões, e demais atribuições inerentes ao 

humano. O ensinar é coletivo, pertence aos atributos da prática, em contrapartida, a 

forma como se ensina é ação individual, inerente a quem executa, a dinâmica que se 

envolve no diálogo “dessa” dentro “daquela” resulta na capacidade de atuar 

diretamente na perpetuação das práticas, consolidando-as ou operando nelas 

processos de transformação.  

A tradição que fundamenta essas práticas não se justifica ao acaso, 

certamente, há um ponto de conexão, que mantem vivas essas ações que atravessam 

o tempo. Segundo Fagundes (2017), a explicação para a perpetuação de práticas 

impostas e pré-ajustadas está diretamente associada ao conceito de habitus, como 

sistema que visa universalizar as ações docentes.  

Nesta compreensão, a padronização da junção de ações passadas, que num 

aspecto cristalizado, buscam direcionar e regular as ações futuras, é idealizada pelo 

habitus, aquele que essencialmente apresenta “princípios geradores de práticas 
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distintas” (BOURDIEU, 1996, p.22). Diante disso, se estampa a atuação do indivíduo 

que se movimenta dentro de uma estrutura de limites definidos. 

Dentro desse contexto, partimos da lógica defendida por Gimeno Sacristán 

(1999), por isso, definimos a prática educativa, como ação de educar, este exercício 

pode ser desenvolvido em qualquer hora e lugar. Desse modo, delimitamos este 

estudo as práticas desenvolvida em espaços formais de ensino, aquelas que se 

concretizam, obedecendo limites institucionais, tornando-se atividade 

institucionalizada, com objetivos, valores e expectativas culturais previamente 

estabelecidas, residindo sobre a esfera de uma atividade situada e impregnada de 

intencionalidades.  

A intencionalidade que fundamenta a atividade do professor no contexto 

institucional conduziu as autoras (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p.178), a 

consideração de que “a profissão docente é uma prática educativa institucionalizada”, 

por se inserir dentre as diversas formas de educar que ocorrem em espaços que tem 

como princípio basilar fazer perpetuar o conteúdo e os métodos educacionais que 

implementam a tradição das instituições.  

 

 

2.1.2  A prática docente e seus fundamentos: Contextualizando a ação dos 

professores 

 

A prática docente desenvolvida em instituições de ensino formal possui em 

suas bases atravessamentos que a caracterizam como uma atividade que não 

pertence exclusivamente a quem executa, mas em sua efetivação se concretiza como 

ação institucionalizada, pedagógica e didática .  

Em configuração institucionaliza a prática docente recebe em suas bases 

influências normativas e legais que regulamentam e organizam as instituições de 

ensino. Segundo Gimeno Sacristán (1999), esses fundamentos apesar de não afetar 

diretamente o processo de ensino-aprendizagem, se perfaz em toda organização dos 

processos educacionais, nas quais as atividades docentes estão inseridas.  

Além das demandas institucionais, a prática do professor, recebe influências 

de outra estrutura que produz uma essência determinante na configuração deste 

exercício, defendida por Libâneo ( 2010, p.34),  quando afirma que “o trabalho docente 
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é pedagógico”. Essa assertiva, parte da compreensão do ensino como uma prática 

pedagógica, isto é, atividade intencional, que implica numa direção. O pedagógico, na 

perspectiva desse autor, pressupõe no ensino uma “pedagogização”, que resulta da 

devida articulação entre fundamentos teóricos e práticos.  

Desse modo, o agente pedagógico promove a organização consciente dos 

conteúdos a serem transmitidos, configurando a atividade docente como ação que 

opera em função da construção humana. Segundo Veiga (1989), a prática pedagógica 

é a atividade teórico-prática do ensino, sua perfeita efetivação está diretamente 

associada a compreensão do universo teórico e do universo prático, duas dimensões 

distintas, porém inseparáveis. Diante disso, podemos colocar teoria e prática como 

fundamentos que, em íntima relação, operam na sustentação das práticas docentes, 

impregnando a atividade dos professores de embasamento, direção e 

intencionalidade.  

O trabalho docente, além de pedagógico, (teórico-prático), constitui-se numa 

perspectiva didática, para efetivação do trabalho docente em vias práticas. Os 

fundamentos didáticos são situados no interior da prática docente com a mesma 

identificação dos pressupostos pedagógicos, por muitas vezes, sendo colocadas 

indistintamente as ações pedagógicas e as ações didáticas como pertencentes ao 

mesmo campo específico, entretanto, os termos não possuem a mesma conotação.  

Apropriando-nos da mesma ideia de Libâneo (2010), reafirmamos que, assim 

como visto anteriormente, o pedagógico se coloca em dar conta dos diferentes 

estruturantes que cercam as demandas educacionais, organizando e pressupondo 

direções e intenções que envolvem as práticas educativas, como atividade social. Em 

contrapartida, o didático, a partir dos resultados implementados pelo trabalho 

pedagógico, se dedica exclusivamente a compreensão e efetivação do processo de 

ensino-aprendizagem, promovendo necessária articulação entre os diferentes 

estruturantes que se estampam na efetivação desse processo.  

Para Veiga (1989, p.23), os fundamentos da Didática realizam um importante 

papel no cumprimento da proposta educativa de transformação social, na medida em 

que oferece subsídios para sistematização e organização do ensino. Segundo a 

autora, “[...] o saber sistematizado não pode ser adquirido de maneira espontânea e 

desorganizada e muito menos de forma arbitrária”, nesta ordem, caberá a didática 

estabelecer os vínculos que, em justa medida, articulem e propiciem aprendizagens.  



26 
 

 
 

 

2.2 Os fundamentos da prática docente: estruturando a ação dos professores  

 

Diante do que foi exposto até aqui, inferimos que a ação docente não se efetiva 

no acaso, mas obedece a uma contextualização estrutural que influencia, e muitas 

vezes determinam a atividade realizada pelo professor. Essa prática se constitui 

atravessada por embasamentos institucionais sustentadas por uma estruturação 

pedagógica e consubstanciada por fundamentos didáticos. Percebemos que é na 

devida articulação desses elementos que resulta o trabalho docente.  

Tomando ciência desses fundamentos, nos propomos a percorrer sobre cada 

um deles separadamente, para desse modo, atingirmos de forma eficiente melhor 

compreensão sobre estes princípios basilares que norteiam o exercício do educador. 

 

2.2.1 Dos fundamentos institucionais  

  

 Segundo Tardif e Lessard (2012), o exercício da docência desenvolvido em 

instituições de ensino formal recebe uma configuração que altera decisivamente sua 

natureza. Nestes espaços, as atividades realizadas tendem a receber limites de 

regulação e padronização que consequentemente reduzem as práticas docentes a 

uma visão burocratizada. Nesse contexto “as atividades acontecem seguindo imagens 

previsíveis, repetitivas e amplamente padronizadas”  (TARDIF; LESSARD 2012, p. 

42). 

 Essa perspectiva levou Gimeno Sacristán (1999) a considerar as práticas 

docentes como atividade institucionalizada, nesta versão o exército dos professores 

recebe em sua efetivação reflexos de cunho normativo que visam tornar o professor 

agente representante de uma instituição, e como tal o seu trabalho objetiva cumprir 

os compromissos e interesses previamente definidos, essa influência parte 

originalmente dos fundamentos institucionais.    

Os fundamentos institucionais são gerados nas bases estruturantes das 

instituições.Certamente ao mencionarmos o espaço institucional não nos referimos 

ingenuamente a sua constituição estrutural e concreta, como paredes, telhado, ou 

composto de salas onde comumente ocorrem a exposição das aulas pelo professor. 
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De igual modo, ao falarmos em bases não fazemos referência ao alicerce original das 

construções, tampouco aos elementos perecíveis de sua composição.  

O poder invisível que opera na materialização dos institutos de ensino se 

configura para além dos termos deterioráveis. Contudo, seu efeito alienante pode ser 

sentido na forma de um sistema invisível que a todo custo busca controlar e interferir 

nas relações, nos modos de agir e pensar, nas escolhas e opções dos agentes que 

nele operam. Este cenário configurado é um laboratório prático, onde por excelência  

é originada uma quantidade incalculável de práticas de ensino idealizadas pelo 

professor. Neste universo buscaremos explorar, a fim de encontrarmos a essência 

motriz que vem de forma imperceptível influenciando, e, muitas vezes, determinando 

o exercício docente.  

Segundo Bourdieu (1996) a caracterização da instituição em seu plano original, 

está diretamente associada à compreensão do que foi designado por ele como 

habitus. Nesta perspectiva a aproximação conceitual deste termo viabilizará uma 

melhor compreensão sobre o lema representativo que compreende as instituições de 

ensino. Dessa forma, para (BOURDIEU,1996, p.22), o habitus “são princípios 

geradores de práticas distintas e distintivas - o que o operário come, e sobretudo sua 

maneira de comer, o esporte que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões 

políticas e sua maneira de expressá-las, enquanto sistema que atua na formulação e 

regulação de práticas”.  

De acordo com FAGUNDES (2017, p.106), além de agir como efeito gerador 

de práticas, “[...] o habitus refere-se a uma gama particular de disposições socialmente 

adquiridas, aprendidas e compartilhadas com os demais membros da mesma 

formação coletiva”. Esse efeito normatizador conduz os indivíduos a agirem em nome 

de um grupo, repetindo suas ações tradicionalmente vivenciadas e repetidas.  

 Segundo (BOURDIEU, 2007, p.191), uma outra característica sobre o habitus, 

e não menos importante, seria a sua identificação como um corpo definido, “com 

estruturas estruturadas e estruturantes, constituem um princípio gerador e unificador 

do conjunto de práticas e das ideologias características de um grupo de agentes” 

nestes fins, o habitus se apresenta como corpo que, de modo estruturado, se constitui 

impregnado de expectativas sociais, valores culturais que representam coletivamente 

um campo ou a sua área específica. Desse modo, de forma intencional fundamenta a 

percepção de um dado e os modos de agir nele.  
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Para (BOURDIEU, 1996, p.152) o “habitus realiza sobre o agente um efeito sutil 

e até alienante, de modo que reproduz as ações determinadas, tem consciência que 

reproduz, todavia não consegue submeter uma ação diferente”. “Quando as 

representações oficiais daquilo que um homem é oficialmente em um espaço social 

dado tornam-se habitus, elas se tornam o fundamento real das práticas.” (BOURDIEU, 

1996, p.153) 

 Partindo da compreensão do conceito de habitus, e compreendendo seu efeito 

dominante instaurado no interior das instituições, Bourdieu (1996) propõe a seguinte 

conceituação:   

 

O trabalho de instituição ritual e técnico ao mesmo tempo, que visa instituir 
de maneira duradoura, em cada um dos membros da unidade instituída, 
sentimentos adequados a assegurar a integração que a condição de 
existência e de persistência dessa unidade. Os ritos de instituição (palavra 
que vem de stare, manter-se, ser estável) visam constituir a família como uma 
entidade unida, integrada, unitária, logo, estável, constante, indiferente as 
flutuações dos sentimentos individuais. (BOURDIEU, 1996, p. 129) 
 
 

Nesta conjectura, a instrução concedida nestes termos, é condição 

determinante para que a instituição atinja nível de entidade estável, integrada e 

indiferente as mobilizações individuais. Os princípios que regem as referências 

institucionais são orientados por perspectivas normativas e universais. Em tese, o 

conceito de institucionalização contempla dimensões mais abrangentes que o habitus. 

Na prática, o habitus é utilizado pela instituição com proposito de converter ações 

individuais em práticas cristalizadas e destinadas a nortear as ações dos demais.  

Na mesma linha de raciocínio, Gimeno Sacristán (1999) define instituição como 

órgão padronizado, que busca orientar e determinar relações. Nesta lógica o autor 

afirma: 

 

 
[...] Conjunto de regras constitutivas que definem e determinam posições e 
relações em uma determinada área de uma maneira convencional. 
Assentada essa instituição, as ações individuais já não podem ser 
independentizadas totalmente desse procedimento quase normativo. As 
instituições são componentes fundamentais da cultura que passam a ser 
conteúdo e ambiente da educação, são e história herdada. (GIMENO 
SACRISTÁN 1999, p. 85) 

 

Nesta perspectiva, o autor afirma que as instituições possuem meios legais que 

buscam regular relações e posições por meio de dispositivos formais, além disso, no 
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interior de uma instituição ações individuais passam a ser de certa forma, 

dependentes e completamente manipuladas por esses dispositivos que movimenta 

cada sistema. Em vias práticas, um jogador de futebol, por mais habilidade que tenha 

em campo de atuação suas ações são livres, todavia cada movimento é regulado por 

um conjunto de regras que determinam o organismo representado.  

De igual modo, dentro do contexto institucionalizado, as ações dos professores 

são expostas a uma série de dispositivos explícitos que buscam regular as ações e os 

estilos de trabalho dos professores. Estes reguladores são, de forma velada, refletidos 

na disposição dos conteúdos que compõem o ementário disciplinar do professor, na 

relação professor-aluno, na relação com a cultura externa a instituição e nos métodos. 

Toda essa movimentação representada por esses reguladores, “tem tido a intenção 

de incidir, de controlar e de transformar as práticas dos professores de maneira 

indireta, mas eficaz.”  (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 85).  

Nesta lógica, Brzezinski (2007, p.230) se apropria de expressões de uso 

corrente na literatura de política, sociologia e educação para explicar a dinâmica que 

correlaciona “instituinte” e “instituído”, representadas respectivamente pela base legal 

imposta as instituições de ensino como parâmetro de regulação e funcionamento. As 

instituintes, em seu aspecto legal, objetivam fornecer aos instituídos uma base de 

orientação e direcionamentos que giram em torno da intencionalidade que fundamenta 

cada instituição.    

Segundo Libâneo (2010), as instituições de ensino em todo território nacional, 

possui como maior regulador de ensino a Lei Diretrizes e Bases destinada a oferecer 

fundamentação legal direcionada a educação básica que compreende todos os níveis 

de ensino. Firmada pela Lei n° 9394/96 o dispositivo legal externo às instituições 

busca oferecer padronização nacional nos meios, métodos e formas de ensino em 

todo país, seria esse o corpo estruturado impregnado por interesses políticos, sociais 

e educacionais.  

Conforme orienta a LDB/9394/96 em seu artigo XIV, um outro dispositivo legal 

deverá ser construído por toda comunidade institucional, alunos, professores, 

funcionários, país, nestas circunstâncias se fará o Projeto Pedagógico, que servirá de 

base para orientar o trabalho, as ações e práticas de todos os envolvidos no campo 

institucional. Para fins de esclarecimento, a Lei de Diretrizes e Bases é o documento 

nacionalmente difundido que de forma externa ás instituições de Ensino, impõe um 
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conjunto de regras e normas dos quais os estabelecimentos educacionais precisam 

seguir, concedendo liberdade para que cada instituição construa seu próprio projeto 

pedagógico, todavia sem fugir dos limites impostos pela lei maior.  

Para Pimenta e Anastasiou (2014) o projeto carrega algumas influências 

determinantes. Em seu caráter pedagógico, busca discutir o ensinar e o aprender, 

oportunizando caminhos e traçando metodologias de aprendizagem; é político por 

apresentar fins e valores direcionados a instituição, por fim, é coletivo por representar 

de forma democrática todos os participantes dos processos de decisão da instituição. 

Nele constam encaminhamentos norteadores e reguladores da conduta de alunos e 

professores, os procedimentos éticos e culturais que diretamente se relacionam a 

comunidade institucional. Apesar de ser interno, todo projeto educativo, precisa ser 

implementado seguindo regulamentação básica contida na Lei de Diretrizes e Bases. 

Apesar do desafio que envolve a elaboração deste documento devido aos 

requisitos de se pôr em prática os aspectos democráticos, o projeto é uma construção 

deliberada pelos próprios agentes que estão diretamente ligados a instituição, nestes 

termos, este documento pode transformar insatisfações em problemas de pesquisa. 

Por intermédio dele é possível promover uma discussão coerente a partir das 

realidades concretas, idealizando possíveis transformações.     

Diante do exposto, imaginar a prática docente inserida neste contexto 

institucional que é fundamentado por dispositivos legais, portarias e regulamentos, 

têm-se a imagem de um conjunto de procedimentos e regulamentos previamente 

estruturado. Todavia, nesse universo normatizado para as práticas abre-se um 

caminho de possibilidades por meio da intervenção de ações pedagogicamente 

fundamentadas.   

 

2.2.2 Dos fundamentos pedagógicos (teórico-prático) 

 

De acordo com Franco (2016, p. 534), não é da natureza das práticas docentes 

se firmarem “avulsas dos fundamentos pedagógicos”, pois é a partir deles que as 

ações dos professores encontram sentido e direção. Segundo a autora, nem toda 

prática se configura como pedagógica. Para ser assim reconhecida se faz necessário 

abandonar os limites de uma estruturação meramente normativa e ancorar-se em 

posicionamentos críticos e dialeticamente construídos.  
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Diante disso, é valido o reconhecimento que na busca pela compreensão das 

práticas pedagógicas a elas foram atribuídas diferentes conotações que marcaram 

decisivamente a construção do cenário educacional brasileiro. Nelas eram refletidas 

divergentes formas de compreender a Pedagogia e seus pressupostos na 

estruturação das práticas docentes que, ora eram representadas por pressupostos 

exclusivamente teóricos, ora unicamente práticos.  

Para melhor compreensão, Franco (2016) resumiu e trouxe à luz a discussão 

sobre a Prática Pedagógica subdividida em dois pontos de vista que se destacaram 

na constituição das teorias da educação: A racionalidade pedagógica técnico-cientifica 

e a racionalidade pedagógica crítico-emancipatória. No primeiro se integram as 

vertentes que também são denominadas por Saviani (2013) como teorias não-críticas, 

a este grupo se incluem a pedagogia nas vertentes: a) Tradicional, b) Nova e c) 

Tecnicista. O segundo ponto recebe a nomenclatura de racionalidade pedagógica 

crítico emancipatória, vertente que se origina na Pedagogia crítica.   

Quanto à racionalidade pedagógica técnico-científica, podemos afirmar que 

essa perspectiva começa a se erigir nas primeiras instalações dos pressupostos 

pedagógicos da teoria Tradicional e vai se aperfeiçoando até os ideários da Escola 

Nova.  Para Libâneo (2010, p. 115), nesta categoria “[...] O estudo da educação se faz 

a partir da ideia da unicidade da Pedagogia”. Nesta percepção a pedagogia recebeu 

influências da Igreja Católica e nos últimos anos, do Estado. Dentro dessa lógica 

somente a idealização de uma pedagogia absoluta poderá criar um “sistema de 

conceitos em torno dos fins e métodos da educação”.  

Diante disso, com focos de uma educação exclusivamente tradicional, eram 

inseridos nos mecanismos educacionais as bases primitivas do ensinar e do aprender. 

Segundo Saviani (2013), na perspectiva das teorias tradicionais, dois grandes 

momentos demarcaram decisivamente os primórdios da história da educação em 

nosso país, onde um assumia caráter difundido a partir de posicionamentos religiosos. 

Em contrapartida, o outro era firmado em valores positivistas, com o propósito de 

implantar  no ensino uma visão exclusivamente laica.  

No desenrolar da primeira fase dessa tendência, num aspecto mais tímido, 

buscavam ministrar aos índios os conteúdos de língua portuguesa, enfatizavam a 

doutrinação da fé cristã onde eram idealizados os valores morais da igreja católica, 

administravam o processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. Apesar da 
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organização e ampliação da vertente teórica, segundo Veiga (1989) a ação 

pedagógica implementada era marcada por meios dogmáticos do pensamento, sendo 

o ensino constituído numa direção oposta à realidade de vida na colônia e o 

pensamento crítico não era desenvolvido. 

De acordo com Saviani (2013) a última fase da pedagogia tradicional recebe 

uma configuração excepcionalmente diferente primeira, firmando-se em favorecer as 

ambições do Estado, introduzindo ao sistema educacional as primeiras bases de 

cunho político e econômico, sugerindo a efetivação de uma “pedagogia leiga”. Dentro 

do ideário positivista a compreensão de mundo passa a adotar uma visão mecânica e 

o homem se configura numa versão naturalista. Nesta percepção busca-se “a 

neutralidade do pesquisador e tem como foco a explicação dos fenômenos”. 

(FRANCO, 2016, p. 538).  

 Contudo, o empobrecimento das teorias pedagógicas na perspectiva tradicional 

fez com que um grupo de professores idealizassem a reestruturação das bases de 

ensino. De acordo com Saviani (2013), os Pioneiros da Educação Nova idealizavam 

a construção de uma pedagogia destinada à valorização do aprendiz, que teria ficado 

em segundo plano durante toda a configuração da teoria anterior.   

Em síntese, corrigir o problema da marginalidade pelos caminhos da educação 

supõe abrir as portas da escola de modo que aquele que se sente rejeitado, possa ser 

integrado no grupo escolar e, consequentemente, inserido na sociedade. O perfil do 

rejeitado compreende todo aquele que possuísse qualquer tipo de anormalidade. Para 

Veiga (1989), responsabilizar as práticas educativas e a escola a função de corrigir 

uma problemática que envolve questões sociais e políticas é sobrecarregá-la numa 

medida que dificilmente poderia resistir por muito tempo. Desta lógica surge a 

necessidade de estabelecer um movimento reformista de cunho generalizado. 

 Conforme salienta Libâneo (2010), em vias práticas, o movimento da Escola 

Nova trouxe consigo uma série de mudanças, na concepção de escola, na sua 

organização. Nessa nova ordem, a prática docente e, principalmente, a relação 

professor-aluno passa por uma nova aplicação, onde o ensino não mais se 

concentraria numa pedagogia unitária, sendo incluídas bases oriundas da sociologia, 

psicologia e biologia. A figura do professor e sua prática são colocadas em segundo 

plano, de agente protagonista do saber a um mediador de aprendizagens. Em 

contrapartida, o aluno que até então estivera a margem, agora se torna o centro 
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absoluto do ensino e das aprendizagens, o regulador que orientou a educação para 

todos em grande escala, muda a direção, voltando-se para o qualitativo.    

 Se as bases do ensino na perspectiva tradicional focavam os conteúdos e na 

importância de transmitir conhecimentos, na Pedagogia Nova os conteúdos ganham 

uma notoriedade secundária e o corpo discente não precisava saber tudo. Desse 

modo, “os alunos eram agrupados em pequenos grupos por áreas de interesse 

decorrentes de sua atividade livre” (VEIGA, 1989, p. 50). Apesar de neste tempo ter 

havido uma ampliação nas teorias pedagógicas, elas acabaram por ser vetadas pelo 

método utilizado, a seleção dos conteúdos por zona de interesse e limitada à  escolha 

dos alunos acabou enfraquecendo a qualidade do ensino.  

 A Pedagogia Nova não teve tempo de ver os frutos do seu grande 

empreendimento, sendo substituída no início da década de setenta pela roupagem da 

Pedagogia Tecnicista. Segundo Libâneo (2010) essa tendência materializa suas 

bases no behaviorismo e na teoria de sistemas, por elas foram empreendidas muitas 

modificações voltadas à organização escolar.  As perspectivas positivistas foram 

atualizadas dando enfoque ao conhecimento científico e sua finalidade era a 

transmissão de conhecimento.  

 Segundo Pimenta e Anastasiou (2014, p.184) o enfoque da Pedagogia 

Tecnicista centrava-se na transmissão de conteúdo, desse modo, as autoras 

concluem que o “ensino é compreendido como um campo de aplicação desses 

conhecimentos, sendo tarefa do professor traduzi-lo em um fazer técnico para 

transmiti-los aos alunos” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p.184). Segundo as 

autoras assim como nas perspectivas tradicionais foi resgatada a valorização do 

conhecimento teórico em virtude dos pressupostos práticos.    

De acordo com Franco (2016), a racionalidade pedagógica técnico-cientifica 

demarca o terreno da Pedagogia como método de instrução e transmissão de 

conhecimentos. Sobre seus efeitos a autora conclui: 

 
Essa associação da Pedagogia às tarefas apenas instrucionais tem marcado 
um caminho de impossibilidades à prática pedagógica. Como teoria da 
instrução, a Pedagogia contenta-se com a organização da transmissão de 
informações, e, dessa forma, a prática pedagógica – pressuposta a essa 
perspectiva teórica – será voltada à transmissão de conteúdos instrucionais. 
A partir de diferentes configurações, essa Pedagogia, de base técnico-
científica, alastrou-se pelo mundo com variadas interpretações. (FRANCO, 
2016, p. 537) 
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Segundo a autora, as teorias pedagógicas não críticas atribuíram a Pedagogia 

e seus pressupostos uma visão limitada e reducionista, quanto ao campo educacional. 

As práticas pedagógicas falharam em diferentes proporções, principalmente na 

reprodução das desigualdades sociais, na perspectiva naturalista que assumiu diante 

as injurias sociais. Hoje, a partir de uma visão histórica podemos concluir que era 

simplesmente uma poderosa arma, agindo em função dos interesses dominantes.  

Dentro desse contexto as práticas pedagógicas assumem uma configuração 

diferenciada de acordo com as bases da racionalidade pedagógica critico 

emancipatória, que segundo (FRANCO, 2016, p.543) se estruturavam na concepção 

de pedagogia critica, cujo embasamento referendava as ideias de Heráclito a Hegel, 

chegando a Marx. Vertente que reuniu grande influência foi tratada com rigor pela 

filosofia marxista, “para esta, o conhecimento está estreitamente relacionado com a 

prática ou a práxis.” Na visão da corrente de Marx, o conhecimento conquistaria seu 

aspecto valorativo na medida em que fosse comprovada sua eficácia na efetivação e 

compreensão da prática humana, lugar onde por excelência se comprova a 

veracidade das teorias de Sacristán (1999).    

Assim, no Brasil, o primeiro a introduzir nas compreensões da Pedagogia a 

égide de uma Pedagogia Critica foi Paulo Freire. O professor dos oprimidos ousou 

construir uma pedagogia que partia da assimilação da realidade concreta da 

sociedade para romper os padrões da educação que tinha por base uma educação 

bancaria. Freire propõe um caminho pedagógico onde se pudesse dar voz ao opressor 

e construir junto com o opressor, por intermédio do método da dialogicidade, uma 

pedagogia libertadora. Essa obra caracterizou-se como pedra fundamental para o 

surgimento de outras obras firmadas na mesma vertente. 

Em alusão a pedagogia Histórico-Critica, de Demerval Saviani, este autor, que 

se debruçou sobre a necessidade de implementar a separação imediata das teorias 

pedagógicas críticas e não críticas, formulou as bases de uma nova concepção de 

Pedagogia, firmada no ideário marxista. O autor propõe uma nova estruturação para 

a percepção do saber como um dado inacabado e socialmente construído. Segundo 

Saviani (2013), a compreensão dos processos educativos está diretamente associada 

aos constructos historicamente constituídos. Faz-se necessário revisitá-los e dialogar 

com eles, para, a partir dessa ação pedagogia, gerir outras práticas e outras teorias. 
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O autor reafirma a indissociabilidade entre os pressupostos teóricos e práticos, mas 

ousa propor um caminho inverso, uma direção prática-teoria.  

Os pressupostos teórico-práticos constituíram-se ao longo dos processos 

educacionais como princípio basilar para construção e reconstrução das práticas 

pedagógicas, integrando uma unidade indissociável na efetivação dos mecanismos 

de ensino-aprendizagem, onde o primeiro busca oferecer os fundamentos necessários 

para sustentar a segunda. Sobre isso, Gimeno Sacristán (1999, p. 73) afirma que 

aquele que possui e trabalha sobre as bases de uma teoria possui legitimidade no 

falar, elaborar e dirigir um projeto que visa instruir os demais.  Em contrapartida, na 

visão do mesmo autor, a segunda representa a “cristalização coletiva da experiência 

histórica das ações”, representa as formas de agir e as escolhas do passado, 

refletindo nas compreensões do tempo presente sobre a educação e seus 

dispositivos.  

Nessa perspectiva, teoria e prática ocupam funções distintas no campo que 

permeia entre os parâmetros da subjetividade e a objetividade. Todavia, “não existem 

isoladas, uma não existe sem outra, mas, uma e outra ao mesmo tempo” (VEIGA, 

1989, p.17). Diante disso, salientamos  que a importância de estabelecer a conexão 

entre esses dois mundos está diretamente associada à emergência de estabelecer os 

contornos que evidenciam as particularidades de cada um. É impraticável a busca por 

estabelecer pontos de ligações de um todo, quando se desconhece as singularidades 

que fundamentam as suas partes de composição.  

 Em acordo com as perspectivas oriundas da filosofia, na visão do sociólogo 

Perrenoud (2002), os dispositivos teóricos são colocados como um suporte necessário 

para amparar a ação de todo mediador. Partindo desse pressuposto, numa visão mais 

ampliada, o autor defende a ideia de que nenhum conhecimento reúne em si mesmo 

verdades absolutas. Nesta direção, a partir das ações dos mediadores, teorias 

próprias vão sendo elaboradas sobre as bases da experiência. Nessa lógica será 

possível vislumbrar as transformações necessárias, tanto nas práticas pedagógicas, 

como nos profissionais que nela operam. 

 Dentro da efetivação das práticas pedagógicas, a teoria assume importante 

papel. Veiga (1989) afirma que a prática pedagógica se constitui a partir da junção de 

duas partes, onde um lado concentra o aspecto ideal e o outro reúne a compreensão 

do real. Sobre os encargos que cobrem a subjetividade humana, a autora conclui: 
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O lado teórico é representado por um conjunto de ideias constituído pelas 
teorias pedagógicas, sistematizado a partir da prática realizada dentro das 
condições concretas de vida e de trabalho. A finalidade da teoria pedagógica 
é elaborar ou transformar idealmente, e não realmente a matéria-prima. 
(VEIGA, 1989, p. 17) 

 

Assim, para esta autora, o papel da teoria seria projetar o caminho, pois é na 

ação que as projeções se materializam e recebem uma configuração concreta. 

Mediante essa exposição sobre os fundamentos teóricos e seus aspectos 

característicos podemos perceber que a teoria pode ser compreendida conforme 

vários aspectos, dentre eles destacamos sua função como fonte de prazer ao atingir 

seu contato mais íntimo. É o trajeto que se faz necessário percorrer para compreensão 

das ações humanas, o ponto determinante que legitima o poder de uma classe sobre 

outra, antídoto eficaz para desmascarar os segredos obscuros que se escondem nas 

esferas sociais. Dentre tantas valiosas peculiaridades não se pode negar o efeito 

transformador que opera as teorias, estando em intimo contato com sua maior aliada. 

Sendo observada dentro do recanto das práticas, a teoria assume um papel 

determinante na efetiva construção e transformação da humanidade.  

Aceitar que o nosso ponto de partida emerge do que outros fizeram e considerar 

que as ações são produtos de uma prática previamente estabelecida, tornaria inviável 

a atuação docente que visa transformação e emancipação social.  Todavia, tais 

considerações não negam a autonomia das ações dos sujeitos, uma vez que, para 

Gimeno Sacristán (1999), as ações educativas são atributos humanos, e como tais, 

se orientam sobre linha da incerteza. É uma ação pessoal, criativa e imprevisível, da 

mesma forma que racional, que se efetiva sobre as bases de uma situação, nos limites 

institucionais, mesmo sendo livre. Nesta lógica, Pimenta e Anastasiou resumem: 

 

A ação refere-se aos sujeitos, seus modos de agir e pensar, seus valores, 
seus compromissos, suas opções, seus desejos e vontade, seu 
conhecimento, seus esquemas teóricos de leitura de mundo. Ela se realiza 
nas práticas institucionais nas quais os sujeitos se encontram. (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2014, p. 178) 
 
 

 Para as autoras, neste processo mutuo, as práticas determinam as ações, em 

contrapartida, as ações fundamentadas por uma sólida fundamentação teórica 

modificam as práticas, efetivando veementes transformações nos sujeitos, nas 
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instituições e consequentemente nas camadas sociais, esse movimento instaurado 

nas práticas, a constitui como práxis.  

Para Sacristán (1999, p.28) “a prática pedagógica, entendida como práxis, 

envolve a dialética entre conhecimento e ação”, a lógica de perspectivar uma 

mudança maior reside na capacidade de mudar os outros. Desse modo, o ponto chave 

para efetivação de uma prática pedagógica eficiente culmina na condição emergente 

de estabelecer pontos de conexão entre o mundo real e os embasamentos teóricos 

nele disseminados, respeitando suas perspectivas culturais e as condições sociais 

explícitas na origem deste espaço. Isso supõe a necessidade de estabelecer ações 

intencionais e impregnadas de motivações pedagógicas.  

2.2.3 Dos fundamentos Didáticos  

  

 Os fundamentos didáticos, amplamente explorados nessa sessão, partem da 

conceituação do campo da Didática e as bases que a constituíram ao longo da história 

como princípio ativo na efetivação do trabalho docente, se destacando por oferecer 

nutrientes essencialmente necessários para favorecer a efetivação dos processos de 

ensino-aprendizagem.  

Foi guiado por essa preocupação que Comenius (2013) permitiu acender nele 

a necessidade de reconstruir os caminhos e dissipar definitivamente as barreiras que 

impediam o acesso entre alunos e professores na efetivação das aprendizagens. 

Nesta era, os professores eram desafiados a  equipar a humanidade para enfrentar o 

surgimento dos tempos modernos. Eram os novos precursores do saber que 

precisavam atingir um alto nível de conhecimento para participar como agente 

protagonista do processo de constituição da história da humanidade, tendo 

consciência para corrigir as injustiças, reestruturando uma nova era, sob o prisma de 

liberdade e igualdade. 

A frente do seu tempo, Comenius compreendeu que perspectivar uma grande 

mudança social, estaria diretamente associada a necessidade de arquitetar uma 

mudança estrutural nos pilares da escola e, principalmente, nos mecanismos de 

ensino. Para tanto, fez-se necessário a formulação de um método eficiente, que em 

sua plenitude, se fizesse capaz de tornar acessíveis as leis do ensino. Nestes termos, 

surge a Didática Magna de João Amós Comenius, que emerge do original Jan Amos 

Komenský, homem que a frente do seu tempo, destacou-se por inaugurar a pedagogia 
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moderna, reconfigurando os espaços escolares através de um audacioso método de 

estudo: 

 

Nós ousamos prometer uma Didática Magna, isto é, um método universal de 
ensinar tudo a todos. E de ensinar com tal certeza, que seja impossível não 
conseguir bons resultados. E de ensinar rapidamente, ou seja, sem nenhum 
enfado e sem nenhum aborrecimento para os alunos e para os professores, 
mas antes com sumo prazer para uns e para outros. E de ensinar 
solidamente, não superficialmente e apenas com palavras, mas 
encaminhando os alunos para uma verdadeira instrução, para os bons 
costumes e para a piedade sincera. (COMENIUS, 2013, p.13) 

  

Assim, o método de ensino de Comenius curva-se a essência motriz que se 

justifica na existência. Ora, se a humanidade possuía como fim último para a 

sobrevivência a salvação de suas almas, que o fizessem de forma racional, 

fundamentado em elevados índices de sabedoria, contrapondo a forma alienada e 

limitada de conhecimento, como até então se conduzia. Tal pensamento exigia para 

sua firmação a criação de uma grande didática, que fundamentada num método único 

se propusesse emergir a natureza de cada indivíduo e dele extrair de forma natural o 

desejo por aprender, por crescer em conhecimento, essa seria talvez a maior 

motivação da pedagogia moderna.  

A arte de ensinar firma-se no propósito de impregnar a prática pedagógica, de 

sentido e significado pessoal. O termo didática Magna vai além de uma simples 

terminologia, sobre isso confere o autor Gasparin 

 

O elemento essencial- didática- continua o mesmo. Dilata-se, porém, sua 
abrangência demostrada pelo qualitativo magna. O que Comênio parece ter 
em mente é que ele não quer apenas uma arte de ensinar, mas antes, uma 
grande e poderosa arte, uma arte de elevada qualidade e ao mesmo tempo 
universal, repetida muitas vezes, em toda parte. Isso é o que expressa o 
termo magna que qualifica e delimita a sua didática. Magnus provem do latim 
e quer dizer grande. (GASPARIN, 1941, p.55) 

 

Desse modo, a Didática Magna preconizada por Comenius, foi uma âncora 

lançada em mar alto, estabelecendo os pressupostos didáticos como meio 

fundamental para articular os diferentes pressupostos de ensino, reestruturando as 

práticas dos professores, medida necessária para reconstrução dos cenários 

educacionais. Segundo Pimenta e Anastasiou (2014, p.42), o ensino na didática 

comeniana constitui seu fundamento na própria natureza, fornecendo em seu 

processo evolutivo os pilares para reestruturação do ensino, segundo estas autoras: 
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“do simples para o concreto, cada etapa a seu tempo, todo fruto amadurece, mas 

precisa de condições adequadas”. Nesta visão, a Didática Magna buscaria oferecer 

condições que viabilizassem a estruturação do ensino.  

Diante disso, a consistência de valores e ideias apreciadas na Didática Magna, 

influenciou de forma determinante as constituições educacionais, todavia suas 

ambiguidades e imprecisões abriram margens para outras revoluções e 

transformações que marcaram o poder de renovação da didática, que assumiu 

diferentes perspectivas nos séculos subsequentes.  

Em seguimento aos processos de reconfiguração dos trilhos do ensino, pelas 

compreensões dos dispositivos didáticos, no século XVIII, Rousseau destacou-se 

como autor da segunda revolução difundidas nas bases da Didática. Em sua obra foi 

modificado o conceito de infância, onde se evidenciou seu caráter natural do 

desenvolvimento. E, em extensão, transformou os métodos de ensino em 

procedimentos naturais. Nesta configuração, atribui-se “destaque ao sujeito que 

aprende” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 44).  

O século XIX traz consigo a imposição do que podemos denominar como 

pedagogia cientifica, embasada na psicologia cientificista daqueles tempos. Os 

processos de ensino-aprendizagem caminham na articulação de dois passos, onde 

um direcionava os aspectos formais da aprendizagem e no outro, influenciado pelo 

anterior, originavam-se os passos formais do ensino. As bases dessa pedagogia 

contemplavam os seguintes aspectos: 

 

[...] clareza (na exposição), associação (dos conhecimentos novos com os 
anteriores), sistema e método. Esses passos foram desdobrados por seus 
discípulos em: preparação (da aula e da classe: motivação); apresentação, 
associação, sistematização e aplicação (dos conhecimentos adquiridos). 
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 44) 

 

Para as autoras, a compreensão dos princípios norteadores da didática 

herbartiana acentua a supervalorização da figura do professor nas disposições dos 

processos de ensino, atribuindo o preparo das aulas, em conformidade com os 

processos formais do ensino, como garantia de eficácia e qualidade nas demandas 

de ensino. Nesta medida, a ênfase da didática em Herbart, concentra-se no método, 

(de ensinar).  

Em termos gerais, a didática concebida nos dois séculos citados, consolidou-

se impregnada de significativas transformações no âmbito social, político, econômico 
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e cultural. Essas determinações influenciaram decisivamente nas formulações das 

concepções de ensino instauradas em todo mundo, inclusive no Brasil,  tendo em 

vista, que foi sob as bases da didática de Rousseau que foram constituídas os 

rudimentos da Escola Nova - movimento escolanovista, amplamente difundido no 

início do século XX, período, onde, enalteciam “ o aprendiz como agente ativo da 

aprendizagem e a valorização dos métodos que respeitassem a natureza da criança”, 

motivando e estimulando-a a aprender. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 45) 

Para Veiga (1989, p.52) neste período, o ensino enraizou-se como um processo 

de pesquisa, e seu conteúdo era gerado a partir das problemáticas levantadas. Nesta 

configuração, a autora conclui que a didática se evidenciaria como “conjunto de ideias 

e métodos” que privilegiavam a dimensão técnica do processo de ensino, 

desconsiderando o contexto sócio-político-econômico. 

Em registros da década de 1960, momento de grande ascendência do 

desenvolvimento tecnológico, os fundamentos da Pedagogia Nova começam a diluir 

diante das novas expectativas que giravam em torno da escola, e, mais precisamente, 

das teorias de ensino. Nesta ordem, os pilares da didática presentes no movimento 

anterior, precisou se reinventar para atingir as exigências do momento, que idealizava 

o abandono do enfoque de ensino no método, trazendo as técnicas ao centro 

norteador das aprendizagens.  

Diante disso, Pimenta e Anastasiou (2014, p. 46) afirmam que neste período, 

“o campo da didática se resumiria ao desenvolvimento de novas técnicas de ensinar, 

nestes termos, outras características auxiliam na compreensão dos fundamentos”, 

que inspiram o novo jeito de contemplar as aspirações do ensino, por intermedido dos 

meios didáticos:  

 

A Didática, então, caberia dispor aos futuros professores os meios e 
instrumentos eficientes para desenvolvimento e o controle do processo de 
ensinar, visando a maior eficácia nos resultados do ensino. Nessa 
perspectiva de processo-produto, não cabe a Didática questionar os fins do 
ensino, uma vez que já estão previamente definidos[...]. (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2014, p. 46-47).  
 

 

Na perspectiva dessas autoras, nesta vertente, a Didática se restringe a equipar 

através do ensino seus agentes de técnicas objetivas, que, de forma eficaz, prepararia 

os sujeitos para o mercado de trabalho. Afinal, essa era a tendência do momento e 

modelo universal a ser seguido. Numa roupagem ineficiente, a Didática não poderia 



41 
 

 
 

questionar os fins do ensino, uma vez que a burguesia já o havia determinado, 

preparar os alunos para atuarem como técnicos, preparados para dar continuidade 

aos sistemas de produção. Junto a caracterização da Didática em sua versão 

tecnicista, outras disposições afetaram diretamente sua eficácia nas dimensões do 

ensino. Sobre isso assinala Veiga (1989): 

 

Na Didática tecnicista, a desvinculação entre teoria e pratica é acentuada. O 
professor torna-se mero executor de objetivos instrucionais, de estratégias de 
ensino e avaliação. [...]. Acentua-se o formalismo didático, através dos planos 
elaborados segundo normas pré-fixadas, visando a consecução de objetivos 
a curto prazo. Enfim, Didática é concebida como estratégia para o alcance 
dos produtos previstos para o processo de ensino-aprendizagem. (VEIGA, 
1989, p. 61). 
 

 

Assim, a didática tecnicista reafirma a importância do produto em detrimento 

do processo, os resultados eram mais valiosos, que o caminho, que seria enriquecido 

pela devida articulação entre os pressupostos teóricos e práticos. Nesse ponto residia 

o maior desafio da didática tecnicista, o baixo poder de articular os diferentes 

estruturantes que elevam a dinâmica dos processos que envolvem o ensinar e o 

aprender.  

A deficiência que limitavam a força e o poder da Didática em articular os 

estruturantes do ensino a conduzia a uma visão meramente instrumental. Dela, os 

futuros educadores esperavam extrair um pacote de medidas, ou um receituário que 

os fizessem aptos para encarar a sala de aula e no manuseio dos recursos de ensino 

como num pacote de primeiros socorros. Todavia, em vias práticas, a didática 

instrumental não conseguia atender as expectativas dos futuros educadores.  

As frustrações e os sentimentos de insatisfação gerados a favor da Didática 

instrumental foram denunciados no Seminario “A didática em questão” realizado na 

Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro (PUC/RIO), este evento que 

mobilizou cerca de 65 professores oriundos de vários lugares do Brasil, na perspectiva 

revisar os fundamentos didáticos vigentes até então.  

Vale ressaltar que neste período o Brasil experimentava uma ditadura militar, 

momento de repressão política, social e liberdade de expressão. Nesse ínterim, de 

forma corajosa os professores denunciaram a perspectiva técnica e instrumental 

assumida pela Didática neste período, destacando seus impactos e desastrosos. 
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Nessa ordem, para Candau (2012) na efetivação da prática docente, a Didática 

Instrumental limitava-se a separação entre teoria e prática, assim: 

 

A Didática numa perspectiva instrumental, é concebida como conjunto de 
conhecimentos técnicos sobre “como fazer” pedagógico, conhecimentos 
estes apresentados de forma universal, e, consequentemente, desvinculados 
dos problemas relativos ao sentido e aos fins da educação, dos conteúdos 
específicos, assim como contexto sócio cultural em que foram gerados. De 
alguma forma, explicita ou implicitamente, esta concepção esta informada 
pela concepção de Comênio de propor “um artificio universal para ensinar 
tudo a todos”. (CANDAU, 2012, p.13 e 14) 

 

Para a autora, os contornos de uma Didática Instrumental indicavam e 

tornavam emergente a construção de uma nova Didática, que em seu bojo, se 

mostrasse capaz de superar o formalismo, o reducionismo, enfatizando a articulação. 

Desse modo, Candau (2012, p.23) afirma que “a perspectiva fundamental da Didática 

assume a multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem e coloca 

articulação das três dimensões, técnica, humana e político-social no centro 

configurador de sua abordagem”. 

 A dimensão humana do processo de ensino-aprendizagem inclina-se aos 

atributos afetivos que se perfazem ao longo de todo percurso educacional. Nesta 

dinâmica, sua essência não pode ser negada nem seu valor negligenciado, na 

efetivação das aprendizagens.  

 Na dimensão técnica, o processo de ensino aprendizagem é evidenciado como 

ação intencional e sistemática que busca organizar os meios que de forma mais 

eficiente conduza as aprendizagens. Nesta lógica são valorizadas a escolha dos 

conteúdos, a seleção das melhores opções de ensino, a categorização dos recursos 

avaliativos, etc.  

 Toda ação que movimenta os processos de ensino-aprendizagem parte de um 

lugar específico. Acontecendo de modo situado, esses aspectos são valorizados na 

dimensão político-social do processo, reverenciando as demandas culturais, as 

definições de classes sociais. Segundo Candau (2012), esta dimensão não é inerente 

ao processo de ensino-aprendizagem, mas se faz presente na constituição de toda 

prática pedagógica embasada em fundamentos de articulação e mediação. 

 A passagem entre os fundamentos didáticos do campo instrumental para 

fundamental assume condição determinante para que a didática consiga cumprir seu 
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papel nos processos educacionais, inclusive nos cursos de formação de professores. 

Sobre isso, outro autor afirma: 

 

Penso que a didática, para assumir um papel significado na formação do 
educador, deverá mudar os seus rumos. Não poderá reduzir-se a dedicar-se 
tão somente ao ensino de meios e mecanismos pelos quais se possa 
desenvolver um processo ensino-aprendizagem, mas deverá ser um elo 
fundamental entre as opções filosófico-politicas da educação. Não poderá 
continuar sendo um apêndice de orientações mecânicas e tecnológicas. 
Deverá ser, sim, um modo critico de desenvolver uma pratica educativa 
forjadora de um projeto histórico, que não se fara tão somente pelo educador, 
conjuntamente com o educando e outros membros dos diversos setores da 
sociedade. (LUCKESI, 2012, p.33)   

 

Instaurar uma didática fundamental nos mais distintos níveis de educação 

torna-se condição necessária para construção de uma práxis educativa consciente e 

libertadora.  

Os fundamentos aqui explicitados se efetivaram decisivamente no decorrer da 

história da educação no Brasil, mas precisamente, nas práticas dos professores, 

sendo nitidamente estampados na configuração do cenário educacional. De tempos 

em tempos, esses fundamentos foram reconfigurados e ressignificados, assumindo 

ao longo da estruturação dos campos educacionais variados aspectos.  

Em alguns momentos, uns foram enaltecidos em detrimentos de outros, nos 

instantes mais caóticos alguns foram completamente extintos, enquanto os demais 

assumiram os sobrepesos e responsabilidades que se impõem às práticas dos 

professores no contexto formal. Contudo, independentemente da condição, ou graus 

de importância atribuídos a esses fundamentos, eles se destacaram como bases 

fundamentais na efetivação das atividades docentes.  

Nesta seção preservamos a prática docente como elemento norteador do 

nosso estudo, entretanto com propósito de alcançarmos uma melhor compreensão 

deste objeto, percebemos a necessidade de explorarmos o terreno onde essas 

práticas são desenvolvidas e de que forma são consolidadas.  

 

2.3 A constituição das universidades no Brasil: uma estrutura forjada para não 

formar professores 

Atualmente as universidades ocupam o espaço onde, por excelência, se 

configura o lócus para formação de profissionais nas mais distintas áreas e inclusive 

as licenciaturas, formuladas para atender a formação dos professores para educação 
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básica. Nem sempre essa ideia prevaleceu. Segundo Saviani (2013), nos primórdios 

da história registra-se que antes mesmo de se firmarem as estruturas universitárias, 

foram instituídos em primeira escala os cursos superiores. Nestes passos, os cursos 

de qualificação docente ainda não haviam alcançado nível de formação superior, 

ficando restritos ao funcionamento das Escolas Normais.  

Essa assertiva acentua o distanciamento entre as instituições de ensino 

superior e os cursos de formação docentes, prerrogativa que nos conduz a impressão 

imediata que a academia universitária não foi instituída para formar professores. 

Todavia, a partir de um processo de luta e muita resistência, nos foi garantidos a 

inserção e o reconhecimento dessa formação na elite superior.  

Partindo dessa compreensão, no primeiro momento, fizemos uma retrospectiva 

histórica dos fundamentos que determinaram a constituição dos centros universitários 

em nosso país, através de uma reconstituição histórica proposta por Fávero (2006), 

Cunha (2007) e Saviani (2009) que contempla os avanços do ensino superior desde 

os tempos do Brasil Colônia, trajetória que marca a constituição das universidades e 

a reafirmação das licenciaturas nesta instituição.  

 

2.3.1 A Universidade e as licenciaturas: compreendendo a gênese do ensino 
superior no Brasil 
  

Tomando como referência as colônias espanholas da América, a primeira 

instituição de ensino superior firmou-se no século XVI, mais precisamente em 1538, 

em São Domingos. Todavia essa instituição não obteve longo prazo de duração. 

Registra-se que somente algum tempo mais tarde, em 1553, é fundada a segunda 

universidade do continente, localizada no México, onde eram oferecidos cursos de 

Filosofia, Direito, Teologia, sendo incluso posteriormente o curso de medicina.  

Segundo Cunha, (2007, p.15), com o passar de alguns anos outras universidades 

foram surgindo e se estabelecendo entre as colônias, dentre elas, podemos citar: “São 

Marcos (Peru), São Felipe (Chile), Córdoba (Argentina) e outras, de modo que até a 

nossa independência já haviam  mais ou menos vinte seis universidades na América 

espanhola, enquanto colônia de Portugal, no Brasil, até então nenhuma universidade 

havia sido instaurada.  

De acordo com FÁVERO (2006), a implementação da Universidade no solo 

brasileiro culminou em um processo demorado e de veemente resistência. Tardio  
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tanto por parte da Coroa portuguesa ao  estabelecer os reflexos da colonização em 

todos os aspectos com isto visando manter a sede universitária em Portugal, como 

por parte dos brasileiros que nutriam grande satisfação em preservar o nível superior 

como aporte destinada a elite da sociedade, que ao concluírem seus estudos no 

Brasil, “eram enviados a Universidade de Coimbra ou para outras universidades 

europeias” com propósito de concluir seus estudos (FÁVERO, 2006, p.20).  

Seguindo este pensamento, Saviani (2009) conclui que foi somente em 1808, 

com a vinda de D. João VI que encontraremos os primeiros registros de cursos 

superiores em nosso país, todavia funcionando de forma avulsa, hora ou outra eram 

instituídos e começavam a funcionar. A implantação desses cursos não ocorria de 

forma involuntária, mas eram selecionados conforme a necessidade e os interesses 

do Estado. Em 1822, tendo acontecido a independência política, outros dois cursos 

de direito foram acrescentados, seguindo a mesma lógica, “promover a formação de 

burocratas, conforme lhes eram necessários” (CUNHA, 2007, p.72-73).   

Segundo Fávero (2006), os avanços dos aspectos educacionais no tocante a 

importância de contribuir com a qualificação dos professores no Brasil, não integravam 

a lista de prioridades do Estado, em todo este período, em que foram instituídos os 

cursos superiores. Em nenhum deles se fazia referência as licenciaturas ou curso de 

preparação docente. Neste quadro, na corrida pela reafirmação do nível superior no 

cenário brasileiro, coube as margens do processo a criação das Escolas Normais 

onde se efetivaria a formação docente, em nível do ensino secundário.  

Segundo Saviani (2009), a primeira vez que surge uma explicita preocupação 

com a questão de formação dos professores materializada nos altos constitucionais 

foi em 15 de outubro de 1827, na Lei das Escolas de Primeiras Letras. A partir deste 

ato ficava determinado que o ensino deveria seguir um método mútuo, na mesma 

ordem o dispositivo legal tornava obrigatória a formação de professores para aplicar 

este método como padrão de ensino nas escolas fundamentais. Dentro dessa ordem, 

em passos lentos foi promulgado em 1834 a criação das Escolas Normais como centro 

formal de ensino para qualificação dos professores que atuariam nas escolas 

primarias e no ensino médio das escolas normais.  

Um ano mais tarde foi inaugurada a primeira escola normal seguindo aspectos 

formais e obrigatórios. De acordo com Saviani (2009) por indicarem uma formação 

especifica para a docência, as escolas dos professores deveriam privilegiar as 
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coordenadas pedagógico-didáticas. Entretanto, contrariando as expectativas, isso não 

aconteceu, em sua organização estrutural, os currículos dessas escolas eram 

carregados dos conhecimentos que os professores deveriam estar aptos a transmitir, 

não lhes sendo fornecidos nenhum componente que abarcasse “o preparo didático-

pedagógico”. (SAVIANI, 2009, p.144)     

Segundo (BRZEZINSKI, 2012, p.19) apesar dessa inconsistência, essas 

escolas se mantiveram por quase um século como lócus de formação formal e 

obrigatória. Entretanto, “a instabilidade da Escola Normal durante o Império, dificultava 

o cumprimento de sua função – formar professores primários”. Em contrapartida a 

escola elementar cobrava a atuação desses professores. Segundo a autora, os limites 

das escolas de formação e as exigências cada vez maiores nos campos de atuação 

conduziram as Escolas Normais a uma serie de transformações. Essas modificações, 

por um lado, causou uma certa instabilidade na efetivação dos processos de formação 

mas, por outro lado, elevou o nível desses cursos em vários lugares, sendo que uma 

dessas escolas chega a atingir o nível de Escola Modelo.  

Muitas dessas escolas normais, não tiveram tempo para se submeterem a 

essas transformações sendo fechadas antes mesmo de perceberem os frutos de sua 

implementação. Segundo Tanuri (2000, p. 65) a razão do insucesso dessas escolas 

se fez devido não só as limitações didáticas, “mas sobretudo à falta de interesse da 

população pela profissão docente, acarretada pelos minguados atrativos financeiros 

que o magistério primário oferecia”. Essas características refletiam na instrução 

pública um tamanho desprestigio, entre a  extinção e a instituição, foram travadas 

batalhas ferrenhas no interior desses cursos. Essas mesmas pelejas  fizeram com que 

algumas escolas se perdessem no caminho, ao mesmo tempo fortaleceram outras, 

gerando nestas a resistência necessária para superar descredito que partia tanto da 

sociedade como dos poderes estatais. 

A perseverança em meio a um cenário contraditório foi aos poucos conduzindo 

a formação dos professores a outro patamar. Segundo Saviani (2009), a reforma da 

instrução publica que aconteceu em São Paulo ocasionou o divisor de águas para os 

cursos normais que, após passar por uma reestruturação, foram enriquecidos em dois 

pontos: fortalecimento dos conteúdos curriculares anteriores e uma maior amplitude 

as atividades práticas de ensino. Em pouco tempo, os que propuseram a reforma 
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puderam constatar que não se poderia pensar a formação de professores sem a 

devida preparação didático-pedagógica.  

Para Saviani (2009), nestes moldes a Escola Normal se firmou conseguindo se 

expandir por todo território nacional, inclusive, muitos professores saiam do interior e 

seguiram para estagiar em São Paulo. Neste tempo, os cursos ministrados nas 

escolas normais estavam a um passo de serem promovidos a uma importância 

superior.  

De acordo com Mendonça (2000), enquanto os cursos de formação docente 

que eram ministrados ainda nas escolas normais  no nível secundário, militavam duras 

pelejas pelo reconhecimento e valorização profissional, os cursos que já haviam 

atingido reconhecimento superior travavam disputas por poderes entre si, e mesmo já 

tendo conquistado o direito de funcionarem em regime universitário, se espalhavam e 

ganhavam cada vez mais notoriedade em funcionamento em instituições avulsas. Eles 

eram impulsionados pela força dos interesses da grande elite, os cursos que 

formavam integrantes do sistema burocrata eram favorecidos em grande escala.  

Enquanto isso, para as escolas de professores, a luta continuou por longos 

anos, nestes passos as mudanças empreendidas eram efêmeras. Entretanto, de 

acordo com Brzezinski (2012) no período compreendido entre 1920 e 1930, se 

articulava uma movimentação histórica, nesta feita um grupo de professores, 

conhecidos como pioneiros da educação reuniram todas as suas insatisfações em um 

manifesto que verbalizou duras críticas a forma como os mecanismos educacionais 

vinham sendo conduzidos. A ousadia que se manifestava na ação destes professores 

propunha grandes modificações em todos os níveis, inclusive para a formação de 

professores, onde diante deles foi aberta a porta para a criação de um instituto de 

educação, nestes termos ocorre a substituição das Escola Normais pela Escola dos 

professores.  

Segundo Libâneo (2010), o ano de 1920 marca a criação da Universidade do 

Rio de Janeiro. Entretanto nada existia nos pilares desta instituição em favor da 

formação de professores. Isso perdurou por mais de uma década, pois em 1932 foram 

fundados dois institutos de educação, sendo o primeiro no Distrito Federal, concebido 

e implantado por Anísio Teixeira, ficando a cargo de Lourenço Filho a condução e o 

segundo em São Paulo, implantado por Fernando de Azevedo, ambos inspirados 

pelos ideários da Educação Nova.  
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Os reformadores buscavam corrigir as brechas existentes na antiga Escola 

Normal. Nesse fim, investiram não apenas no ensino, mas também, na pesquisa.  

Desse modo, pretendiam ser ao mesmo tempo escola de cultura geral e de cultural 

profissional, mas segundo Saviani (2009, p. 145) “falhavam lamentavelmente nos dois 

objetivos”. Este autor afirma que as mudanças contribuíram apenas para a elevação 

do status de formação a nível superior, no campo estrutural as bases pedagógicas 

nesta tendência se firmavam no acúmulo de conhecimento a serem transmitidos, não 

sendo proposta a devida formação didático-pedagógica.  

Enquanto isso, o sistema universitário começava a ganhar corpo, segundo 

Mendonça (2000, p.137), com a reforma consubstanciada pelo estatuto das 

universidades brasileiras de Francisco Campos, que instituía a criação de 

universidades não fazendo obrigatória a inserção da “faculdade de Educação, ciências 

e letras”. Segundo a autora, essa problemática só recebe notoriedade ao ser incluída 

pelos Pioneiros da Educação Nova. No embate deflagrado, os educadores exigiam a 

criação de verdadeiras universidades, neste sentido reafirmamos que a Universidade 

não foi projetada para formar professores. 

De acordo com Brezezinski (2012) foi somente 1934 que é criado o Instituto de 

Pedagogia, Ciências e Letras. Neste local começavam a formar licenciados em 

educação e áreas afins, sendo novamente regulamentada em 1939 passando a ser 

denominada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Neste mesmo ano o curso de 

pedagogia recebe sua primeira institucionalização e passa a integrar os cursos da 

instituição em regime universitário.  

 

2.3.2 Uma Universidade no Sudoeste baiano 

 

Consideramos importante caracterizar, do ponto de vista socioeconômico e de 

forma geral o lócus da instituições onde desenvolvemos a nossa pesquisa. 

A Mesorregião do Centro Sul baiano, ou região Sudoeste,  segundo dados do 

(IBGE, 2010), ocupa uma área de 128 472,722km²,abriga uma população de 

aproximadamente 1.148,92 habitantes, sendo composta por oito microrregiões. 

Formada pelos municípios de Boquira, Seabra, Jequié, Livramento de Brumado, 

Brumado, Guanambi, Vitoria da Conquista e Itapetinga.  A região se destaca por 

apresentar uma economia diversificada e enriquecida pelo desenvolvimento de 
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atividades ligadas a agropecuária, indústria, pequenas empresas de laticínios e um 

forte comércio.  

De acordo com dados da UESB (2011), até meados da década de 1960 apenas 

duas universidades e algumas instituições de ensino superior isoladas existiam em 

todo território baiano. Em contrapartida, ocorria um significativo crescimento da rede 

pública estadual no tocante aos níveis do ensino primário e secundário. No meio deste 

contraste, a fim de atender a essa demanda, surge a necessidade de expandir a 

qualificação de pessoal para o magistério, estendendo-a até o interior do estado. 

Desse modo, com propósito de corrigir esta problemática, o governo do estado 

da Bahia inclui em seu plano integral de educação uma política de interiorização do 

ensino superior, iniciando um processo de criação de quatro universidades públicas 

estaduais. Esta medida visava constituir no interior do Estado centros de formação de 

professores. Neste projeto, seriam contemplados com instituições de ensino superior 

os municípios de Vitoria da Conquista, Jequié, Feira de Santana e Alagoinhas, essas 

novas instituições funcionariam ligadas a Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco (FAMESF), fundada na década de 1950.   

Amparadas pela Fundação Educacional do Sudoeste as primeiras faculdades 

de  formação de professores começam a se instalar. Desse modo, o surgimento da 

UESB em Vitoria da Conquista se deu em 1962, a partir deste  ano até a década de 

1980, os sistemas de ensino superior experimentaram uma série de transformações, 

sendo por vezes extintos, e em outros adaptados até que pudessem alcançar os 

padrões universitários exigidos pelas demandas sociais, políticas e econômicas.  

 

Em 1962, através da Lei nº 1.802, de 25/10, são criadas as Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, 
Ilhéus, Caetité e Juazeiro, procurando atender àquelas exigências. Em 1969, 
é criada a Faculdade de Educação de Vitória da Conquista, pelo Decreto 
Federal nº 21.363, de 20/07. Ainda neste ano, através da Lei nº 2.741, de 
11/11, a Faculdade é constituída como Autarquia. 
As Faculdades só teriam os funcionamentos efetivados com a implantação 
dos cursos de Letras, em Vitória da Conquista (1971), Ciências e Letras, em 
Jequié (1972), licenciaturas curtas, autorizadas, respectivamente, pelos 
Decretos Federais nº 68.219, de 11/02/71, nº 79.130, de 17/01/77 e nº 80.551, 
e 11/10/77. O reconhecimento dos cursos ocorreria pelo Decreto Federal nº 
79.252, de 14/02/77 (Letras, em Vitória da Conquista), e pela Portaria 
Ministerial nº 37, de 09/02/84 (Ciências e Letras, em Jequié). (UESB, 2011) 
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Assim, é perceptível que as décadas de 1960 e 1970 marcaram decisivamente 

o surgimento e aperfeiçoamento das faculdades de ensino superior no sudoeste 

baiano. Todavia, vale salientar que de acordo com Moreira (2009), essas 

transformações possuíam raízes motivacionais mais profundas, e por trás do interesse 

de elevar o nível de qualificação do pessoal, tornando acessível o conhecimento 

cientifico, se escondiam forças políticas e econômicas  que diretamente embasavam 

a constituição da primeira Universidade no Sudoeste baiano, sobre isso, assinala a 

autora: 

 
Identificamos a presença do poder econômico e político por trás da 
materialização para a presença física da universidade para o sudoeste da 
Bahia. Forças essas que teciam os “jogos sociais” recorrendo a um bem 
público com um único objetivo: alternativa para tirar a região da crise e 
estagnação. Ao fortalecer as zonas produtivas continuava toda manutenção 
da força hierárquica da dominação existente. (MOREIRA, 2009, p. 48) 

 

Segundo a autora, a crise gerada pela decadência da monocultura cafeicultura 

e a pecuária, conduziu a economia da região a um tempo sombrio. Essa realidade 

acendeu a necessidade de expandir o investimento no conhecimento gerado pelos 

meios científicos, a Universidade passa desse modo a ser vista como elemento 

propulsor e pré-requisito para o reinicio do desenvolvimento que a região precisava 

viver.  

A educação limitada aos interesses capitalistas nos leva ao retrocesso e um 

irremediável prejuízo. Para (MÉSZÁROS, 2008, p.35), quando os interesses 

capitalistas sobrepõem o desejo de motivar a emancipação da sociedade pelos pilares 

educacionais, a educação deixa de cumprir seu papel, “limitando-se a fornecer os 

conhecimentos e o pessoal necessário a máquina produtiva em expansão do sistema 

capital”, fomentando e legitimando os interesses dominantes.  

Nestes termos, foi somente em 1980 que começou a se disseminar a ideia de 

Universidade por meio do decreto de Lei nº 3.799, de 23/05, onde o Poder Executivo 

do Estado instituiu uma Fundação para criar e manter uma Universidade no Sudoeste 

do Estado. Em 1987 acontece o reconhecimento da Universidade em ordem federal, 

surgindo a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Neste ato foram  integradas 

as faculdades de educação numa universidade, abrindo margem ao surgimento dos 

“campi’’ universitários. Nestes passos, foram beneficiados os municípios de 

Itapetinga, Jequié e Vitoria da Conquista, “sendo este último considerado sede da 
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administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB”, Assim, a 

instituição foi autorizada a funcionar como autarquia multicampi. (MOREIRA, 2009, 

p.47)  

A UESB se concentra atualmente como um dos mais importantes centros de 

formação de profissionais nas mais distintas áreas do conhecimento, garantindo não 

simplesmente formação em nível de graduação, mas também vem construindo seu 

espaço na qualificação por meio dos cursos de pós graduação em nível de Mestrado 

e Doutorado.   

Segundo estudos de Moreira (2009), por vias dessa Instituição, grande parte 

dos profissionais que atuam no corpo docente das secretarias de Educação estadual 

e municipais, receberam formação acadêmica na UESB, desse modo reconhecendo 

a importância desta instituição para o desenvolvimento econômico e social da região.  

 

2.3.3 O Surgimento da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia no 

campus de Itapetinga 

 

Itapetinga é um município brasileiro, que integra as mesorregiões do Sudoeste 

baiano, construído as margens do Rio Catolé. A região fica a 562 Km da capital 

metropolitana, ocupando uma área de 1.627,518 km². Com mais de 70 mil habitantes, 

a cidade baiana vem se destacando por movimentar de forma determinante a 

economia do estado, que atualmente conta com fábrica de calçados, pequenas 

empresas de laticínio, e atividades comerciais bem estruturadas. Todavia, o maior 

destaque da cidade se destina as atividades ligadas a agropecuária, inclusive o 

município conta com dois abatedouros (JBS e Sudoeste) e por muito tempo ficou 

conhecida a região como a capital da pecuária devido à criação de gado bovino. Neste 

terreno fértil a Universidade do Sudoeste é vislumbrada com propósitos previamente 

estabelecidos. 

Segundo Moreira (2009), a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no 

campus de Itapetinga, tem a sua gênese na criação da Faculdade de Zootecnia 

implantada no município em 1982, por meio de um jogo de interesses políticos e 

econômicos. Na época não havia menor possibilidade de se construir um campi 

universitário na região, tendo em vista a inviabilidade estrutural e a ausência de 

recursos financeiros que pudessem manter as primeiras bases do curso universitário 

na cidade. 



52 
 

 
 

 Entretanto a constituição da faculdade de Zootecnia recebeu impulso e 

margem para o seu surgimento tendo em vista duas razões predominantes: A primeira 

motivada por grupos políticos que visavam garantir a vitória nas eleições municipais e 

estaduais e o segundo, movido por interesses econômicos, que visavam fortalecer o 

ramo pecuarista na região, possibilitando até mesmo a aquisição de recursos em 

credito rural. 

Deste modo, foi através do movimento político e cultural fortalecido pelo viés 

econômico, que ocorreu em agosto de 1982 a implantação do alicerce da faculdade 

de Zootecnia em Itapetinga. Sendo as primeiras instalações limitadas ao Colégio 

Ginásio Agro Industrial, com a cessão de três salas  onde funcionavam as aulas, o 

departamento do curso e a secretaria da faculdade. Somente alguns anos mais tarde 

a prefeitura da cidade cedeu um terreno onde foi construída a universidade e funciona 

até os dias atuais.  

De acordo com dados extraídos da UESB (2009), a década de 1990 foi 

marcada por um período de grandes avanços na sociedade itapetinguense em todos 

os setores, principalmente na economia. Por consequência, a população começa a 

pressionar as entidades políticas e civis para que a educação superior acompanhasse 

o mesmo ritmo de crescimento. Até então a Universidade se mantinha em pleno 

funcionamento, todavia era oferecido apenas um curso de graduação, o de Zootecnia. 

Tal fato nos chamou atenção, tendo em vista que para os poderes públicos a razão 

maior por expandir o ensino superior no interior do Estado se assentava na 

necessidade de fortalecer a formação de professores para atender a demanda de 

crescimento das escolas do ensino fundamental e médio no Estado. Entretanto, a 

Universidade se mantém por mais de quinze anos sem oferecer nenhum curso ligado 

a educação ou com propósito de formar professores. 

Assim, as pressões sociais aos poderes públicos geraram frutos. E ao fim dos 

anos de 1990, a Universidade começa a se expandir na medida em que são abertas 

as portas para  cursos de licenciatura e bacharelado. Em 1997, teve início a primeira 

turma de licenciatura em Pedagogia, seguida dos cursos de Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Ambiental, licenciatura em Química, licenciatura em Ciências Biológicas. 

Mais tarde a Universidade passa a ofertar os cursos de bacharelado em Química, 

Biologia, e o mais recente implantado, o curso de Física na modalidade de licenciatura 

e bacharelado.  
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2.4 A didática e o curso de pedagogia: as bases de um casamento mal-sucedido 
na UESB 
 
 

De acordo com Brzezinski (2012), o curso de pedagogia no Brasil tem a sua 

pedra fundamental lançada em um contexto de reestruturação em todos os níveis. A 

década de 1930 foi marcada por um período completamente desestruturado. Essa 

caracterização se justifica por este momento apresentar a instauração de um governo 

provisório que abalou as estruturas políticas e sociais. Paralelo a isso, acontecia uma 

revolução nos pilares educacionais, as concepções de educação começavam a ser 

reestruturadas, consequentemente sinalizavam a urgência de uma pedagogia nova. 

Nesse movimento foram firmadas as primeiras bases do Curso de Pedagogia, o lócus 

da formação de professores das séries iniciais do ensino básico.  

Essa ideia reducionista recebeu influência dos escolanovistas, e parte da 

compreensão da própria nomenclatura, “isso porque o “peda” do termo pedagogia 

vem do grego paidós, que significa criança” (LIBÂNEO, 2011, p. 66). Nesta lógica, se 

o ensino se dirige a criança, quem ensina para as crianças é o pedagogo, como 

sabemos, conforme definição de vários autores (LIBANÊO, 2010; 2011);(FRANCO, 

2012); (PIMENTA, 2011), a pedagogia é uma ciência que se dedica a educação, e 

como a educação acontece em vários níveis e em diferentes lugares, a docência seria 

uma pequena parte de um todo bem mais abrangente. Intentar diminuir uma área 

dessa magnitude para adequá-la as atividades do ensino comprometeria o 

desenvolvimento do curso de Pedagogia e os seus alicerces como um curso de 

formação de professores.  

Enquanto a política de formação de professores no Brasil era centralizada no 

acumulo dos conhecimentos a serem transmitidos, aparentemente tudo transcorria 

bem, pois se tratava de um profissional habilitado para atuar em qualquer área e que 

também poderia ser utilizado para exercer atividade docente, ou transmitir 

conhecimentos acumulados. Todavia o problema se instaurou quando as próprias 

práticas desses profissionais começaram a exigir deles formação exclusiva para 

exercer o magistério, neste arranjo os cursos de formação tiveram que ser 

reestruturados sendo a eles agregados saberes oriundos da atuação docente. Deter 

conhecimento não era mais suficiente, era necessário saber transmiti-los, foi neste 
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contexto que implementaram um casamento forçado entre o conhecimento especifico 

e a qualificação para carreira docente.  

Não suportando os sobrepesos dessa suposta integração, de acordo com 

Brzezinski (2012) muitos cursos não conseguiram seguir tal orientação. Isso se 

estampa nos dias atuais nos cursos que de forma distintiva forma o bacharel e o 

licenciado, como vemos acontecer em várias ciências, como a biologia, a química, a 

física, a matemática. Entretanto, quanto a pedagogia, firma-se em manter o que 

muitos chamam de casamento das aparências, aquele que quem observa de longe se 

encanta pela união que já atravessa décadas, e junto a isso, os muitos frutos gerados, 

mas quem observa de perto, percebe o mal estar, a incoerência, a disputa por 

poderes, e a evidente necessidade de promover uma separação, entre o 

pedagogo(técnico) e o pedagogo (professor).  

 

2.4.1 A Pedagogia e a Didática: unidos em nome da lei  

 

Como mencionamos anteriormente, o curso de Pedagogia sobreviveu a uma 

série se transformações ao longo da história. Ao longo das modificações sofridas 

evidenciamos que a principal batalha deste curso girava em torno da luta pela 

caracterização identitária e, consequentemente, uma melhor definição das atribuições 

deste profissional. Essas mudanças foram implementadas por projetos de lei, 

pareceres ou mesmo as diretrizes curriculares implementadas para tratar 

especificamente da formação do Pedagogo.  

Essas diretrizes curriculares reúnem na constituição de um documento um 

conjunto de orientações normativas que se aplicam ao curso de Pedagogia em todo 

território nacional. Essas diretrizes visam normatizar a partir de critérios que deverão 

ser seguidos de forma universal e possam servir ao Sistema Nacional de Educação 

como parâmetro para avaliar a qualidade dos cursos de formação, bem como o perfil 

de seus egressos.  

Em seu primeiro regulamento, que ocorreu em 1939 fora instituído em sua base 

legal um sistema curricular que ficou conhecido na lógica, do 3 + 1. Nessa 

configuração curricular, eram praticamente postos dois cursos distintos, onde nos 

primeiros 3 anos os alunos recebiam formação teórica a partir da administração das 

ciências educacionais de ensino e em seguida a esse, o outro oferecia um curso de 
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didática que favorecia a formação pratica do professor. Nessa primeira 

regulamentação o curso já apresenta uma grave problemática, a pretensão de separar 

os conteúdos da pedagogia dos conteúdos da didática. Segundo (BRZEZINSKI, 2012, 

p.45), o bacharel em pedagogia seguia um caminho diferente dos demais cursos, 

“estudavam-se generalidades como conteúdo de base e superpunha-se o especifico 

num curso a parte- o de Didática”.  

Nos demais cursos de bacharel os alunos aprendiam nos três primeiros anos 

conhecimentos específicos correlacionados ao que iriam ministrar, depois no curso de 

didática eram submetidos a métodos práticos de como aplicar esses conteúdos. 

Enquanto isso, na pedagogia, nos primeiros três anos eram ministrados aos alunos, 

questões pertinentes a própria natureza da Pedagogia, ou seja, questões abordadas 

de forma generalizadas, depois no último ano eles aprendiam como aplicar os 

conhecimentos adquiridos na sua prática cotidiana.  

Com esta configuração, compreende-se  a batalha do campo da didática, luta 

que segue até o presente momento,  diante de tamanho descompasso. O problema 

não é da didática, nem tão pouco da pedagogia, tal problemática envolve questões 

estruturais, de ordem legal, tanto o pedagógico, quanto o didático, cumprem cada um 

suas funções em  sua área, o que foi instituído a seguir.   

 Esse esquema de formação persiste nos cursos de Pedagogia até 1962, ou 

seja, somente 23 anos mais tarde, foi instituído o segundo parecer 251/1962. Neste 

documento, o então Conselho Federal de Educação (CFE) destitui o modelo curricular 

3+1, essa na verdade foi o meio legal através do qual o “curso de Pedagogia passa a 

assumir a formação de ambos, tanto a do “técnico em educação, como de professor 

de disciplinas pedagógicas do curso normal.” (BISSOLI DA SILVA, 2011 p.137)  

Nestes termos, para promover a qualificação deste profissional de abrangentes 

habilitações, segundo Libâneo (2010, p.124), o curso disporia de uma carga horária 

mínima de quatro anos, compreendendo uma organização em torno de sete 

disciplinas: “psicologia da educação, Sociologia (geral e da Educação) filosofia da 

educação, administração escolar além de duas a serem escolhidas pela instituição”.  

Nesta tentativa o parecer n° 251/62 incorpora disciplinas que embasam o 

conteúdo pedagógico, mas segue sem delimitar as habilitações do bacharelado e da 

licenciatura.  
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Seguíamos diante disso, há mais de duas décadas sem efetivar os contornos 

da identidade do Pedagogo. Somente alguns anos mais tarde o curso de Pedagogia 

se aproximava a ganhar contornos mais precisos na delimitação de suas funções. No 

período da Ditadura Militar e com o surgimento da teoria tecnicista, a proposta 

pedagógica investia na formação para aquisição de habilitações e capacitação formal 

de mão de obra. De certa forma, esse momento favoreceu o curso de pedagogia pela 

exposição da necessidade de equilibrar os fins aos meios. A questão era a seguinte: 

Para que se investir na formação do Pedagogo afinal?  

Segundo Libâneo (2011), este questionamento obteve resposta pronta e dessa 

vez mais objetiva, pelas mãos de Valnir Chagas relator  do parecer n° 252/69. O autor 

afirma que no texto da legislação o multifacetado curso de Pedagogia corrige alguns 

passos em meio ao seu embaraçoso trajeto. Os ganhos obtidos nesta implementação 

favoreceram a delimitação de forma precisa as habilitações do Pedagogo, das quais 

citamos, para função de especialista: administrador escolar, supervisor escolar, 

orientador educacional e como professor seria atribuída a capacitação para atuar nas 

séries iniciais do ensino básico. 

Desse modo, ao refletir sobre as bases do curso de Pedagogia na perspectiva 

da década de 1970, neste momento da história nos situamos cerca de 50 anos após 

o seu período de surgimento, e em alguns momentos nos sentimos como se 

estivéssemos tecendo reflexões atualizadas sobre o curso e suas bases de 

funcionamento. Se avançamos ou se regredimos não poderia mensurar em que grau, 

tudo que pressentimos é que nós caminhamos em círculos e não saímos do lugar, 

descrevemos a Pedagogia e os seus fundamentos na formação de professores do 

mesmo lugar que em tempos de outrora.  

De acordo com Brzezinski (2007, p. 240), os meados da década de setenta 

marcam um tempo de grande resistência a história do curso de Pedagogia, mediante 

a tentativa de aprovação de um “pacote pedagógico” que buscava definir “o papel e 

os campos de estudos próprios da Faculdade de Educação ou unidade equivalente”. 

Em contrapartida um grupo de professores universitários organizaram uma 

mobilização nacional em forma de pesquisas, artigos e seminários protestando 

veementemente contra essas medidas. Graças a essas iniciativas parte do projeto foi 

rejeitado pelo então ministro da educação.  
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A caminhada dos professores pela reestruturação do curso de Pedagogia vai 

gerando resistência. Durante toda a década de 1980 as ações foram intensificadas, o 

que contribuiu para o encaminhamento de novos contornos para educação em todos 

os níveis. Essas modificações refletiram na instituição da Lei de Diretrizes e Bases nº 

9394/96, consequentemente, seriam reelaboradas os direcionamentos do curso de 

Pedagogia, onde foram extintas as habilitações e a formação do pedagogo passa a 

ter como base a docência. Sobre essas mudanças Brzezinski (2007) assinala: 

 

A eliminação das habilitações trata-se de reivindicação histórica do 
Movimento Nacional de Educadores, tanto quanto a extinção do currículo 
mínimo, imposto pelo Parecer CFE n. 251/1962, reafirmado no Parecer CFE 
n. 252/1969 e na Resolução CFE n. 02/1969. Esses dois diplomas legais 
estiveram em vigor até a homologação da Resolução CNE/CP n. 005/2006, 
objeto do presente artigo. Habilitações no curso de Pedagogia não existem 
mais. A prescrição contida no art. 10º da citada resolução confirma este fato: 
“As habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes entrarão em 
regime de extinção, a partir do período letivo seguinte à publicação desta 
Resolução”. (BRZEZINSKI, 2007, p.240) 

 

Segundo a autora, com o a extinção das habilitações que foram geradas no 

período tecnicista, a identidade do pedagogo passa a centrar-se  na docência, todavia 

com traços de um profissional plurifacetado, o que tornaria os egressos do curso aptos 

para atuarem em outras áreas diferentes do oficio dos professores. 

Para Libâneo (2006), aqui reside uma das maiores problemáticas 

historicamente residente no curso de Pedagogia, que enquanto disciplina da 

Educação tem como objeto de estudos a educação, e dessa forma, pode ser base 

para o desenvolvimento de qualquer licenciatura. Entretanto inverte a ordem dos 

fatores. Neste caso, causam lastimáveis prejuízos a organização curricular do curso, 

cujos currículos se tornariam sobrecarregados e na pior das hipóteses precisariam 

excluir disciplinas de grande valia para formação didática desses professores.     

Diante disso, Libanêo (2010) conclui que apesar da iniciativa, a ação dos 

educadores ter movimentado vitorias políticas, do ponto de vista filosófico, cientifico, 

epistemológico, mesmo que as conquistas tenham sido modestas. O curso de 

pedagogia, analisado a partir das diretrizes curriculares efetivadas no último parecer, 

no ano de 2006, reflete no esvaziamento de uma teoria pedagógica que 

verdadeiramente possa orientar as atividades cotidianas dos professores.  
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Essa condição consequentemente inviabiliza a formação didático-pedagógica 

como base da docência, uma vez que a Didática enquanto disciplina na formação de 

professores deveria 

operar na interligação entre teoria e prática. Ela engloba um conjunto de 
conhecimentos que entrelaçam contribuições de diferentes esferas cientificas 
(teoria da educação, teoria do conhecimento, psicologia, sociologia, etc., 
junto com requisitos de operacionalização. Isso justifica um campo de estudo 
com identidade própria e diretrizes normativas de ação docente, que 
nenhuma outra disciplina do currículo de formação cobre ou substitui. 
(LIBÂNEO, 2010, p.145) 

  

Desse modo, para o autor, o maior sentido do campo da didática, enquanto 

disciplina, seria promover a intersecção entre a teoria educacional e as metodologias 

especificas oriundas das matérias de ensino. Assim, problemas específicos 

pertencentes a cada campo seriam particularizados sob características comuns 

provenientes da ação pedagógica e, em particular, dos processos de ensino-

aprendizagem.  

Para Pimenta (2012, p.55), a Didática enquanto disciplina nos cursos de 

formação de professores se propõe a contribuir para que o ensino culmine em 

aprendizagens “e o faz trazendo as contribuições teóricas que lhe são próprias para a 

análise, a compreensão, a interpretação do ensino situado em contextos, num 

processo de pesquisa da realidade”. Dessa forma, a autora identifica no componente 

Didática a necessidade de operar na devida articulação entre os conhecimentos 

teóricos que a partir da realidade concreta possam apontar caminhos de superação.  

Nessa estruturação centra-se a maior problemática do curso de licenciatura em 

Pedagogia, que enquanto a sua base teórica se inclina para formação do especialista 

em educação com predisposição para atuar em diversos contextos educacionais, a 

didática atua desarticulada dos conteúdos pertinentes ao ensino e a formação dos 

pedagogos para docência. Essa é para Brezezinski (2012) uma das maiores razões 

para a acentuada crise de identidade que fundamenta o curso de Pedagogia.  

 

2.4.2 A criação do curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, campus de Itapetinga 

  

Voltando-nos para o campo empírico da nossa pesquisa a década de 1990 

marca um período de potencial crescimento para cidade de Itapetinga principalmente 

no setor industrial. Neste avanço os setores públicos e institucionais passam a cobrar 
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o fortalecimento da área educacional a partir da ampliação no quadro de cursos 

oferecidos pela Universidade Estadual da Bahia, no campus da cidade, que até então 

contava apenas com o curso de Zootecnia. 

 Neste contexto, foi realizada uma consulta pública, sendo que a partir dessa, 

foi enaltecida a necessidade de criação de um curso de Licenciatura em Pedagogia, 

para atender não apenas a cidade, mas as micro regiões adjacentes. Desse modo o 

curso foi criado no ano de 1997, obedecendo a seguintes dispositivos: 

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia de Itapetinga foi criado em 1997, com 
autorização para funcionamento no ano de 1998, conforme Resolução do 
Conselho Estadual de Educação nº 084/97, publicada no Diário Oficial de 
24/12/1997, tendo como Habilitações: Magistério das Matérias Pedagógicas 
do Ensino Médio e da 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental; Habilitação 
Específica em Supervisão Escolar e Orientação Escolar. (UESB, 2009, p.73 

 

Sendo instituído no final do ano de 1997, a primeira turma do curso formou-se 

em 2001, neste tempo, o colegiado do curso inicia a elaboração do processo de 

reconhecimento da licenciatura, que perdurou até abril de 2002 quando foi finalizado 

e encaminhado ao Conselho Estadual de Educação.  

Segundo registros no documento da Universidade UESB (2009), a caminhada 

pela busca do reconhecimento do curso em face das autoridades competentes, foi 

demorada e não culminou em percurso facilitado, mas marcado por insatisfações, 

tanto por parte dos alunos que se formaram e não puderam ingressar no mercado de 

trabalho, quanto por parte da comunidade acadêmica que começou a mobilizar uma 

série de ações a fim de pressionar os poderes executivos, legislativos e judiciário pela 

viabilização do reconhecimento do curso. Dadas essas ações, somente no “mês de 

março de 2004 o Colegiado recebe a Comissão de Avaliação do Conselho Estadual 

de Educação para dar seguimento ao processo de Reconhecimento” (UESB, 2009, 

p.74).  

O trabalho ainda demandaria tempo e exaustivo labor, em outubro de 2004, foi 

encaminhada a instituição o parecer avaliativo do conselho educacional, a partir da 

análise, o reconhecimento do curso estaria atrelado a algumas mudanças que 

precisariam ser realizadas no propósito de o processo seguir o seu curso para 

alcançar o reconhecimento.  

Dentre as exigências, ganhavam destaque a necessidade de atualizar o 

currículo do Curso, para atender às Resoluções CNE/CP 01/2002 que institui as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professor da Educação Básica, 

em nível superior; realizar atualização curricular segunda a Resolução CNE/CP 

02/2002 que institui a duração de carga horária dos cursos de Licenciatura; explicar 

como realizaria a habilitação do graduado para as funções técnico educacionais.  

Desse modo, conforme  o documento da UESB, 2009, p.76, articulou-se a 

formação de uma comissão integrada pelo corpo docente e egressos do curso. Nos 

trabalhos do grupo constava a necessidade de “realizar a revisão do projeto 

acadêmico do curso, estudos das resoluções do MEC e substituição das habilitações 

que não estavam sendo oferecidas.” Segundo o documento que rege as diretrizes do 

curso, paralelo a essas mudanças, foi realizada uma consulta aos alunos egressos do 

curso, no tocante a qual habilitação acrescentar, neste período,  sendo escolhida a 

habilitação em Gestão da Educação.  

Essa e outras prerrogativas exigidas pelo Conselho de Educação foram 

fundamentadas e encaminhadas aos órgãos competentes. Em resposta, o curso foi 

reconhecido 07/06/2005, sendo que o Decreto do Poder Executivo nº 9.488 foi 

publicado em 13 de julho de 2005. 

 Segundo dados da Universidade UESB (UESB, 2009, p.76), o PPP do curso foi 

elaborado no mesmo período em que a Associação Brasileira de Educadores (ABE) 

realizava intensos debates que giravam em torno da identidade dos egressos do curso 

de Pedagogia. Concomitantemente a Comissão de Reforma Curricular deu 

continuidade aos estudos e reflexões, deliberando, em consonância com os 

documentos oficiais e atendimento das especificidades da educação local e regional. 

Vale salientar que os anos de 2006 e 2007  caracterizaram pela saída de vários 

docentes para cursar pós-graduação stricto sensu, o que, de algum modo, dificultou a 

produtividade dos trabalhos da comissão (UESB, 2009). 

 Entretanto o projeto foi construído com êxito e será melhor abordado na análise 

de dados dessa pesquisa, onde serão apresentadas: a sua estruturação quanto aos 

princípios norteadores que regem a formação do Pedagogo, a construção do perfil do 

egresso, a delimitação do campo de atuação, a reestruturação curricular e a carga 

horária. 
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3 PERCURSO METODOLOGICO 

 

Neste capítulo apresentamos os passos metodológicos, procurando respeitar a 

coerência com o objetivo de analisar os fundamentos que sustentam as praticas dos 

professores de Didática do curso de Pedagogia da UESB, campus de Itapetinga.  

A operacionalização da pesquisa foi executada com consideração a 

abrangência e delimitações estabelecidas pelos objetivos específicos que permitiram: 

a) descrever o perfil profissional do Pedagogo a partir das Diretrizes 

Curriculares;  

b) caracterizar com base no Projeto Político Pedagógico o quadro estrutural do 

curso de Pedagogia da Instituição; e  

c) identificar no ementário das disciplinas de Didática geral e especificas, os 

embasamentos norteadores que orientam às práticas dos professores que lecionam 

esses componentes. 

Para realizar os objetivos elencados, foi levado em conta o potencial exequível 

no prazo de 24 meses, sendo que a segunda metade deste período foi impactado pelo 

contexto de distanciamento devido à pandemia da Covid-19. Vale salientar que a 

proposta inicial era um estudo de caso aprofundado com observações e técnicas que 

exigiam do pesquisador uma abordagem in loco.  Diante de tal contexto, as 

aproximações com o objeto sofreram adequações para permitir a conclusão da 

pesquisa sem prejudicar o foco investigativo e sua problematização. Desse modo, 

utilizamos como metodologia a pesquisa documental e com alguns procedimentos 

para pesquisas do tipo estudo de caso.       

Foi utilizada a técnica de analise da documentação de forma assistemática. O 

instrumento de coleta de dados envolveu a análise de conteúdo simples da 

documentação de fonte primária do tipo documento oficial institucional. As técnicas de 

análise em pesquisa em educação foram baseadas em Ludke e André (1986) e em 

Campos (2004). 

De acordo com o pensamento de Chizzotte (2011), a ciência e a pesquisa 

assumem grande relevância no contexto atual por se envolver diretamente no 

processo que busca a compreensão da realidade de forma exaustiva e metódica. 

Segundo o autor, a pesquisa pode ser definida como “[...] o esforço durável de 



62 
 

 
 

observações, reflexões, analises e sínteses para descobrir as forças e as 

possibilidades da natureza e da vida” (CHIZZOTTE, 2011, p.19). 

Para Minayo (1994), de modo geral a pesquisa é a atividade basilar da ciência, 

contribuindo de forma preponderante na sua indagação e construção da realidade, 

nessa medida, a autora define 

 

É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino, e a atualiza frente a 
realidade do mundo. Portanto, embora seja uma pratica teórica, a pesquisa 
vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um 
problema se não tiver sido um problema da vida pratica. (MINAYO, 1994, 
p.17), 

 

Neste contorno, a pesquisa destaca seu importante papel por se desenvolver 

como atividade teórica que se perfaz a partir de ideários práticos que se estabelecem 

no desenrolar da vida real.  

Concordando com Chizzotte (2011), afirmamos que toda pesquisa ao se 

desenvolver na busca ou compreensão de uma verdade, precisa obedecer e seguir 

com fidelidade um caminho que é demarcado por uma metodologia de trabalho. Dessa 

forma, se fará necessário que o pesquisador adote um procedimento, ou seja, um “[...] 

conjunto estruturado de regras operatórias necessárias para atualizar a metodologia 

assumida” (CHIZZOTTE, 2011, p.27).  

De acordo com o autor citado, dois fundamentos básicos norteiam as ciências 

humanas e sociais, e se classificam genericamente como pesquisas quantitativas e 

as pesquisas qualitativas. Explorando de forma sucinta os fundamentos citados, 

esclarecemos que enquanto os recursos quantitativos se inclinam a reconhecer a 

relevância dos objetivos materiais, necessitando de meios quantificáveis para 

estabelecer os determinismos funcionais. Os recursos qualitativos, em contrapartida, 

supõem que o mundo se estabelece a partir da compreensão que as pessoas 

constroem no contato com o meio real, a partir das diferentes interações humanas e 

sociais.  

Assim, ao caracterizar a abordagem qualitativa como a mais indicada para 

fundamentar as pesquisas humanas e sociais, Chizzotte (2011) vem afirmar:  

 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo 
as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de 
analise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do 
marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimetodos de 
investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, 
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e enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno, quanto 
interpretar o significado que as pessoas dão a ele. (CHIZZOTTE, 2011, p.28) 
 

 

Dessa forma, para este autor, se baseando em múltiplos paradigmas de 

análise, a pesquisa qualitativa não simplesmente busca enaltecer os sentidos que 

envolvem o objeto analisado, mas, para além disso, procura interpretar os significados 

que as pessoas atribuem ao fenômeno estudado.  

Diante disso, neste estudo, utilizamos a abordagem qualitativa, por 

considerarmos que esta responde, de forma mais adequada, as expectativas que 

sustentam nossa proposta, problematizações e características analíticas dos 

objetivos. Segundo Boaventura (2004), a pesquisa qualitativa se caracteriza por 

considerar o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como um 

instrumento principal. Nessa perspectiva, Oliveira (2016) afirma que,  

 

[...] a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo um estudo 
detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e 
fenômenos da realidade. Esse procedimento visa buscar informações 
fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as características 
de cada contexto em que se encontra o objeto de estudo. (OLIVEIRA, 2016, 
p.60) 

 

Dessa maneira, segundo a autora, a pesquisa qualitativa propõe um trabalho 

minucioso no campo pesquisado, onde de forma criteriosa serão levantados dados 

que permitam a melhor compreensão do objeto a ser pesquisado. Concordamos com 

Yin (2016) ao sinalizar que é fonte natural da abordagem qualitativa capturar o 

significado dos eventos da vida real. Partindo dessa compreensão, pensamos que 

esta abordagem nos dará suporte, facilitando um mergulho no campo a ser 

pesquisado, onde, potencializando questionamentos e incertezas, poderemos chegar 

a uma melhor compreensão das impressões e fundamentos que contornam o objeto 

em questão.  

Assim, o presente projeto apresenta como foco de estudo, os fundamentos que 

sustentam as práticas dos professores de Didática do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Observando a particularidade 

e singularidade que fundamenta essa pesquisa sugerimos o percurso metodológico 

que se inclina a um estudo de caso.  
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Para Yin (2015), a metodologia de estudo de caso facilita a compressão de 

fenômenos sociais complexos, sendo muito utilizado no desenvolvimento de 

pesquisas sociais e humanas nos mais diferentes campos de atuação.   

 

Seja qual for o campo de interesse, a necessidade diferenciada da pesquisa 
de estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos sociais 
complexos. Em resumo um estudo de caso permite que os investigadores 
foquem um “caso” e retenham uma perspectiva holística e do mundo real. 
Como no estudo dos ciclos individuais da vida, o comportamento de 
pequenos grupos, os processos organizacionais e administrativos, [...]. (YIN, 
2015, p. 04) 

 

Na perspectiva desse autor, esse tipo de metodologia permite ao pesquisador 

uma leitura abrangente sobre o campo pesquisado, oportunizando uma leitura que 

englobam os acontecimentos em tempo real. 

Em concordância, Chizzotte (2011) admite a relevância que o estudo de caso 

assume nos mais variados campos de estudo e acrescenta as vantagens desse 

método de estudo, por apresentar em sua composição elementos que favorecem ao 

pesquisador uma maior compreensão do objeto estudado. Assim, o autor conclui 

 

[...] o caso e dado ao profissional para que reúna informações sobre um 
determinado produto, evento, fato, ou fenômeno social contemporâneo 
complexo, situado em seu contexto especifico. Objetiva reunir dados 
relevantes sobre o objeto de estudo e, desse modo alcançar um 
conhecimento mais amplo sobre esse objeto, dissipando as dúvidas, 
esclarecendo questões pertinentes e, sobretudo instruindo ações posteriores. 
(CHIZZOTTE, 2011, p.135) 

 

Diante disso, na ótica desse autor, o estudo de caso facilita a extração de 

características particulares do objeto, permitindo que o pesquisador possa reunir 

informações que permitam a delimitação efetiva dos elementos que compõem o objeto 

a ser analisado.  

Compreendendo o desafio de analisar os fundamentos que sustentam as 

práticas dos professores do componente Didática como ponto chave desta pesquisa, 

sinalizamos a necessidade de compreender de forma especifica nosso objeto, seu 

desenvolvimento no campo empírico e como os atores que o integram se interagem. 

Diante disso, segundo Oliveira (2016), o estudo de caso deve ser compreendido como 

atividade aprofundada, que busca “[...] buscar fundamentos e explicações para 

determinado fato ou fenômeno da realidade” (OLIVEIRA, 2016, p.60). 
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Assumindo a responsabilidade de realizar este trabalho de pesquisa 

embasados na verdade e fidelidade aos dados extraídos do nosso campo de 

investigação, nos foi necessário traçar um caminho metodológico, que partindo dos 

objetivos deste estudo, nos permitiu a obtenção de dados qualitativos, alcançando 

uma melhor aproximação do nosso objeto de estudo.  A escolha do instrumento de 

coleta de dados foi posicionado em harmonia com os objetivos específicos. Dessa 

forma, faremos uma análise documental partindo das Diretrizes Curriculares 

formuladas especificamente para o curso de Pedagogia e do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da instituição pesquisada. Segundo Gil (2008) podemos distinguir: 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única 
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos 
autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 
materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 
podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. (GIL, 2008, 
p. 51) 

 
Assim, compreendemos que a pesquisa documental se responsabiliza pelo 

tratamento de materiais ainda não analisados, ou seja, são aqueles que 

genericamente reconhecemos como elementos de fonte primaria. Para Oliveira (2016) 

 

Os dados de fontes primarias são dados originais, a partir dos quais o 
pesquisador tem uma relação direta com os dados a serem analisados, ou 
seja, e ele quem analisa, observa, por exemplo, uma fotografia, uma imagem, 
um som e ele quem ouve os relatos de experiência relatados por outrem. 
(OLIVEIRA, 2016, p.70). 

 

Em grande medida, as respostas as nossas inquietações foram alcançadas 

pela análise exploratória do Projeto Político Pedagógico. Este documento possui 

fundamental importância no cenário educacional por apresentar em seu bojo os 

direcionamentos necessários para que ocorra a efetivação das instituições de ensino. 

Esse instrumento se tornou legalmente obrigatório a partir da Lei Diretrizes e Bases 

(LDB 9394/96) em todos os centros de educação, em qualquer nível de aprendizagem. 

É democraticamente construído pelos atores que integram o conselho educacional de 

cada instituição. O PPP se constitui em forma de um artefato que visa a 

universalização dos princípios constituintes de cada seguimento, propiciando um norte 

na construção e reconstrução de sujeitos.  
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No PPP estão dispostas as possibilidades de organização do trabalho docente, 

dos componentes curriculares e fundamentos que determinam e direcionam os 

caminhos políticos, pedagógicos e educacionais mobilizados a partir da autonomia de 

cada instituição. Neles se estampam a estrutura basilar que norteia e direciona a 

pratica docente do coletivo de professores que integram a instituição.  

Com a intenção de melhor conceituamos o PPP concordamos com Veiga 

(1995):  

 

[...] o projeto político pedagógico vai além de um simples agrupamento de 
planos de ensino e atividades diversas. O projeto não e algo que e construído 
e em seguida deixado arquivo ou encaminhado as autoridades educacionais 
como prova de cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e 
vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo 
educativo. (VEIGA, 1995, p. 12 e 13) 

 
 

Dessa forma, compreendendo o relevante papel do PPP no alicerce das 

instituições de ensino, por mobilizar e incorporar sentidos a prática pedagógica.  

Foram direcionados os estudos desta pesquisa a compreensão deste objeto, uma vez 

que nossos direcionamentos se inclinam a compreensão de uma prática docente, 

exercício diretamente vinculado aos fundamentos estabelecidos antes da ação do 

professor em sala de aula, em muitos casos, os documentos se expressam mais que 

as pessoas. Neste ponto, faço das palavras de Godoy (1995), as minhas quando o 

autor afirma que a pesquisa qualitativa não se restringe a métodos rígidos, mas abre 

espaço para que os pesquisadores busquem novos enfoques. Neste sentido, “[...] 

acreditamos que a pesquisa documental representa uma forma que pode se revestir 

de um caráter inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns 

temas”, assim o autor conclui: 

 

Como comumente pensamos que o trabalho de pesquisa sempre envolve o 
contato direto do pesquisador com o grupo de pessoas que será estudado, 
esquecemos que os documentos constituem uma rica fonte de dados. O 
exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um 
tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ 
ou interpretações complementares, constitui o que estamos denominando 
pesquisa documental (GODOY, 1995, p. 21). 

 

 Desse modo, acreditamos que a pesquisa documental é a mais adequada para 

a coleta de dados primários, não sistematizados e que necessitam de categorização. 

Com base nestes passos, o levantamento dos dados foi concluído a partir da análise 
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das diretrizes curriculares destinadas ao curso de Pedagogia e o projeto político 

pedagógico construído democraticamente pelos membros da instituição.  

Mediante apreciação das Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia, foi 

construído o perfil do Pedagogo. Deste documento foram retiradas as atribuições que 

caracterizam o sujeito egresso deste curso de licenciatura, caracterizando as 

atribuições no campo profissional. As informações coletadas foram extraídas 

diretamente do corpo da lei, desse modo foram apresentadas em forma de citação por 

entendermos que esse procedimento enaltece a fidelidade do texto proposto.  As 

impressões coletadas foram discutidas a partir de teóricos que se dedicaram a 

apreciação deste fenômeno, e em alguns momentos foram realizados alguns 

confrontos tomando por base a LDB 9394/96.   

 Em face ao nosso segundo objetivo, caracterizamos a partir do Projeto 

Pedagógico o quadro estrutural do curso de Pedagogia da UESB, elaborado, com 

base na proposta pedagógica do curso, desse modo focamos em dois fatores 

primordiais, primeiramente foram traçados os princípios norteadores do curso, 

contendo informações como: Objetivos, Perfil do Egresso, Passos Metodológicos, e a 

fundamentação teórica legal utilizada para embasamento do projeto. Neste 

procedimento, foram identificados os compromissos institucionais firmados na 

proposta basilar do curso.  

Em seguida, focamos na organização curricular e como acontece a divisão das 

disciplinas a serem ministrada no curso, tomando como critério as habilitações 

pertinentes ao Pedagogo. Neste quadro, foram identificados os embasamentos 

teóricos e práticos predispostos pela instituição para viabilizar a formação pedagógica 

dos egressos do curso de Pedagogia. Dessa forma, o quadro está subdividido em seis 

seções: A Docência destinada a Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, 

nas matérias pedagógicas do ensino médio, anos iniciais do Fundamental, da 

Educação Profissionalizante e na Gestão. Neste aspecto, ficaram dispostos os 

saberes que o curso intenta fomentar para formação profissional desses sujeitos 

polivalentes.  

Por fim, identificamos a partir dos conteúdos descritos no ementário das 

disciplinas Didática geral (I e II) e as didáticas específicas (metodologias de ensino: 

matemática, ciências, geografia, história e português), os fundamentos que sustentam 

as práticas desses professores. Neste ensejo, foi construído um quadro contendo as 
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seguintes informações: disciplina, carga horária e os conteúdos a serem transmitidos 

ou trabalhados no componente. Com base nestas informações foram observadas as 

condições específicas para a execução da disciplina de Didática, partindo das 

estruturações disponibilizadas pela instituição. A partir dessas imbricações foi possível 

caracterizar os embasamentos que sustentam as práticas desses professores.   

         A análise desses dados foi feita a partir do referencial teórico que fundamenta 

esta pesquisa, e, posteriormente, os dados descritos e organizados em categorias 

articuladas, com vistas a propiciar a compreensão do todo. Em cada categoria 

buscamos apresentar os dados da pesquisa e, ao mesmo tempo, confrontá-los com 

os fundamentos teóricos pesquisados, permitindo assim, uma síntese considerável 

sobre os aspectos. 
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4 ANALISE DOCUMENTAL E DISCUSSÃO 

  

Neste capítulo foram realizadas uma análise documental e a discussão dos 

dados encontrados. Foi construído um debate envolvendo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais destinadas a organização do curso de Pedagogia em todo território e o 

Projeto Politico Pedagógico que representa os princípios norteadores 

democraticamente instituídos e estabelecidos pelos membros da Instituição para 

implementação do curso.  

 

4.1 Analise das diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia 

 

Firmados no propósito de analisar os fundamentos que sustentam as práticas 

do professor de Didática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, partimos 

da compreensão de que as atividades dos professores recebem influências 

institucionais, uma vez que dela partem os primeiros direcionamentos com relação ao 

trabalho dos professores para formação dos sujeitos. Desse modo, nos propomos a 

debruçar sobre a instituinte do curso de Pedagogia, objetivando descrever o perfil 

profissional do Pedagogo a partir das Diretrizes Curriculares destinadas a essa 

Licenciatura.  

Este documento foi instituído pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

tem a sua primeira versão em 1961, em complementação a LDB/61. Em sua última 

publicação, referida em maio/2005 o relator propõe ao curso de Pedagogia questões 

de identidade e habilitação destinada a licenciatura, impõe condições de 

funcionamento e procedimentos estruturais básicos a serem cumpridos pelas 

instituições de educação superior do país. Nestes termos fica assim estabelecido: 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos. (Parecer CNE/CP n.005/2005) 

 

Diante dessa afirmativa, se evidencia a insuficiência de clareza conceitual e a 

imprecisão que fundamenta a identidade profissional do Pedagogo, tal característica 

inviabiliza a possibilidade de construir com clareza o campo de atuação desse agente. 
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Essa evidência não se trata de algo simples, mas uma problemática que vem 

comprometendo decisivamente a qualidade deste curso de formação. Esta 

preocupação já fora preconizada por Brzezinski (2012) quando a autora alertava a 

partir da reconstituição histórica do curso de Pedagogia no Brasil, que o mesmo fora 

instituído sobre bases de ambiguidades e imprecisões. 

 Certamente, dentro dessa estruturação institucional fragilizada o primeiro fator 

a ser comprometido seria para Diniz-Pereira (2014), a construção da identidade 

profissional do professor, que em processo de construção precisa ser construída e 

reconstruída constantemente. Apesar da complexidade de compreensão deste dado, 

o autor afirma que a raiz desse processo reside na forma como os sujeitos se situam 

historicamente.  

De acordo, Pooli e Ferreira (2017) a ausência de definição na identidade do 

Pedagogo vem causando grandes transtornos a atuação destes profissionais. Para os 

autores, essa problemática que se estampa no limiar estrutural das Diretrizes 

Curriculares orienta o curso de Pedagogia e se estende ao campo de atuação destes 

profissionais, que muitas vezes enfrentam nas escolas o transtorno de serem 

orientados a realizar funções completamente distantes do que foram formados para 

executar. 

Sendo ao longo da história caracterizada a identidade dos pedagogos com 

traços de imprecisão, consequentemente as atribuições desse profissional gira em 

torno deste mesmo campo. Essa variação se expõe mais uma vez no corpo da lei em 

seu artigo 4° ganhando proporções ainda mais sérias: 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. Parágrafo único. As atividades docentes também 
compreendem participação na organização e gestão de sistemas e 
instituições de ensino, englobando: I - planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; II - 
planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
projetos e experiências educativas não-escolares; III - produção e difusão do 
conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos 
escolares e não-escolares. (Parecer CNE/CP n.005/2005) 

 

Diante disso, o dispositivo legal que direciona a formação inicial dos pedagogos 

recai em um erro reincidente,  conforme Brzezinski (2007) quando expõe que esta 

última versão é recorrente ao que foi prescrito para o curso o curso de Pedagogia, na 
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década de 1970, onde as diretrizes curriculares sobrecarregaram de habilitações a 

licenciatura. Nesta feita, pelo menos na letra da lei, o caso foi corrigido, mas se esbarra 

em um equívoco ainda pior: o novo parecer apresenta a docência como base de 

formação do pedagogo, todavia com pré-disposição para realização de outras 

atividades para além dos ofícios dos professores. 

Entretanto, a pedagogia compreende um espaço bem mais globalizante, pois 

concentra o “campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua 

totalidade e historicidade”, (LIBÂNEO, 2010, p.29). Reduzi-la aos pilares da docência 

coloca-nos diante de um dos maiores equívocos já cometidos, uma vez que a 

atividade docente retrata uma das muitas vertentes que cabe aos pressupostos 

pedagógicos. Na nossa análise, essa inversão pode trazer danos irreparáveis ao 

desenvolvimento do curso, que buscará equilibrar todos os conhecimentos que 

abarcam a natureza do campo pedagógico, e além disso, os embasamentos 

específicos para constituição da docência. 

 Diante disso, a base legal que nutre a instituição do curso de Pedagogia 

reafirma seus contornos de ambiguidade e imprecisão que se arrastam ao longo da 

história e compromete decisivamente a organização pedagógica e curricular dessa 

licenciatura que no meio de um paradoxo visa a formação de um profissional docente, 

todavia com múltiplas habilitações. 

 

4.2 Análise do Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da UESB  

 

No primeiro quadro, intitulado princípios norteadores, elaborado com base na 

proposta pedagógica do curso, versam temas sobre o ponto de partida do curso, os 

objetivos do curso, perfil do egresso e os passos metodológicos seguidos para 

alcançar os objetivos propostos.  
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QUADRO 01 

PRINCIPIOS NORTEADORES CURSO DE PEDAGOGIA DA UESB- ITAPETINGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTO DE 
PARTIDA 

- A docência, como base da formação do pedagogo, compreendida como ato 
educativo institucional e processo complexo, histórico e culturalmente situado; 
- Formação inicial para atuar em diferentes setores que implicam no trabalho em 
espaços escolares e não-escolares. Ou seja, propõe-se a construção da 
identidade do pedagogo como profissional criativo, que se propõe a romper com 
os modelos fragmentados de formação, centrados em habilidades profissionais; 
- Desenvolvimento de uma sólida formação teórica e interdisciplinar; 
- Compromisso social, político, ético, estético e técnico do pedagogo frente as 
questões sociais; 
- Trabalho coletivo e gestão democrática como princípio da organização curricular 
em contextos escolares e não-escolares; 
- Desenvolvimento de uma permanente articulação entre formação teórica e 
prática docente; 
 - Pesquisa como princípio educativo, formativo e epistemológico; 
- Promoção de atualização constante dos conhecimentos e da formação inicial 
desenvolvida na graduação, por meio da formação inicial e continuada e de sua 
avaliação permanente; 
- Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares; 
- Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças da educação 
infantil, séries iniciais do ensino fundamental e pessoas jovens e adultas, 
educação especial, matérias pedagógicas do magistério nas dimensões, físicas, 
psicológicas, sociais, éticas e estéticas; 
- Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 
família e a comunidade; 
- Identificar e/ou investigar problemas sócio-culturais e educacionais, tendo em 
vista contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 
culturais, religiosas, políticas e outras; 
- Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças ambiental, 
étnico-racial, de gênero, classe social, faixas geracionais, religiões, necessidades 
especiais, entre outras 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

- Formar profissionais na área de Pedagogia, legalmente apto para o exercício do 
magistério em instituições de educação escolar e não escolar, e atuar na educação 
infantil, anos iniciais do ensino fundamental, educação de jovens e adultos, 
educação profissional, gestão e apoio pedagógico em espaços escolares e não-
escolares e nas disciplinas pedagógicas do magistério nos cursos de formação de 
professores da educação básica e de outras áreas emergentes no campo sócio-
educacional; 
Objetivos Específicos 

- Formar profissionais capazes de questionar a realidade, formular problemas e 
propor soluções de forma criativa, crítica e reflexiva; 
- Desenvolver a compreensão da realidade sociocultural da escola brasileira, 
assumindo uma postura crítica de modo a transformá-la; 
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PERFIL DO 
EGRESSO 

O Projeto Pedagógico proposto para o curso de Pedagogia da UESB, campus de 
Itapetinga, visa à formação de profissionais com características para desempenhar 
um trabalho educativo em organizações escolares e não escolares, e propõe-se a 
desenvolver: 
 - Autonomia intelectual e crítica que lhe permita desenvolver uma visão histórico-
social da educação e da sociedade necessárias ao exercício da docência e da 
gestão democrática, tendo em vista compreender a realidade que está inserido e 
atuar de forma a transformá-la; 
- Compreender o trabalho pedagógico produzido em espaço escolar e não escolar; 
- Adotar metodologias diversificadas no ensino das diferentes linguagens: 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geográfica, Artes, entre 
outras, de forma interdisciplinar; 

- Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos sobre os sujeitos e suas 
realidades, processos de ensino e aprendizagem, propostas curriculares, 
organização do trabalho pedagógico, gestão democrática de espaços escolares e 
não-escolares, inclusão, movimentos sociais, dentre outras; 
- Produção, sistematização e socialização de conhecimentos e tecnologias; 
- Investimento no próprio desenvolvimento profissional e exercício da prática de 
formação continuada, buscando contribuir para inovação de práticas educativas 
em espaços escolares e não-escolares; 
- Participação da gestão das instituições em que atue, planejando, executando e 
avaliando projetos e programas educacionais em âmbitos escolares e não 
escolares; 
- Consciência reflexiva e crítica do seu papel como agente educacional mediador, 
crítico e intérprete da cultura escolar, a partir de princípios éticos e comprometidos 
com a formação de sujeitos críticos para o exercício da sua cidadania. 
Ao final do Curso de Pedagogia o profissional estará apto a: 
- Atuar em atividades educacionais destinadas ao atendimento à infância de zero 
à cinco anos, nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação de jovens 
e adultos; 
- Docência nas aulas de Educação infantil, primeiros anos do ensino fundamental, 
disciplinas pedagógicas nos cursos de formação de professores da educação 
básica; 
- Atuar nas funções estabelecidas pelos Artigos XIII e Artigo XIV Inciso I da Lei 
9394/96; 
- Planejar, avaliar e implementar projetos e políticas educacionais em espaços 
escolares e não escolares; 
- Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão articuladas com a 
realidade social e escolar; 
- Valorizar as diferentes linguagens e manifestações culturais contemporâneas; 
- Estabelecer diálogo entre a área educacional e as demais áreas do 
conhecimento; 
- Articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento e da prática 
pedagógica; 
- Elaborar projetos pedagógicos, sintetizando as atividades de ensino e gestão 
caracterizadas por categorias como: planejamento, organização, coordenação e 
avaliação, e por valores comuns como: solidariedade, cooperação, 
responsabilidade e compromisso; 
- Identificar problemas sócio-culturais e educacionais com postura investigativa e 
propositiva em face as realidades complexas, com vistas a contribuir para 
superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, 
políticas e outras; 
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PASSOS 
METODOLOGICOS 

A metodologia para a formação do profissional que se pretende construir deve 
partir da busca do conhecimento científico-pedagógico através do trinômio 
reflexão-ação-reflexão, articulando teoria e prática no intuito de construir e 
reconstruir a teoria à luz das novas determinações históricas. Para tanto se propõe 
a: 
- Construir planos orientados pelos princípios da flexibilidade constando das 
mesmas orientações e dos mesmos princípios didáticos – metodológicos que será 
cobrado dos discentes quando no exercício da práxis para a qual estão se 
formando; 
- No desenvolvimento dos conteúdos da disciplina será empregada uma 
metodologia que envolve procedimentos individuais e coletivos, tais como: aulas 
expositivas, dialógicas, uma comunicação aberta que permita a integração entre 
os saberes múltiplos, pesquisa bibliográfica / documental, de campo, experimental, 
participante, estudo de caso, trabalhos individuais e em grupos, bem como 
realização de seminários sobre temas diversos, escolhidos entre professores e 
alunos, levando em conta o interesse do alunado e do programa oferecido pelo 
curso; 
- O uso de recursos tecnológicos de informação e comunicação é recomendado, 
para que o discente possa se familiarizar com o trabalho sistemático associado a 
informática e a tecnologia de comunicação; 
- Encarar o processo de Ensino-aprendizagem a partir dos seguintes princípios: 

 

➢ Efetivação de um trabalho interdisciplinar; 

➢ Valorização dos saberes dos educandos na construção e reconstrução de 
conhecimentos; 

➢ As aulas não se firmarão em vias de transmissão de conhecimento, mas 
numa articulação constante entre ensino e pesquisa; 

➢ Compreender a práxis docente a partir de um olhar interno a sala de aula, 
alicerçando uma pratica que reflete nas experiências; 

➢ Transformar a sala de aula num verdadeiro laboratório criativo e gerador 
de ideias inovadoras e transformadoras. A articulação teoria-prática no dia 
a dia da sala de aula deve ser uma constante, no intuito de não esvaziar 
a práxis pedagógica pelo teorismo ou pelo pragmatismo, 
descontextualizados e isolados. 

FUNDAMENTAÇ
ÃO TEORICA 

LEGAL 

LDB9394/96 

Resolução CNE/CP nº 01 de 15/05/2006 

Fonte: Elaborado com base na observação do Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia 

UESB  

 

Ao analisarmos os princípios norteadores que foram construídos para orientar 

a constituição do projeto pedagógico do curso, percebemos algumas divergências 

que, certamente, confundem o processo de construção da identidade do profissional 

que se pretende formar. Logo de início a proposta direciona a docência, como base 

de formação do curso de pedagogia, ao longo da exposição desses princípios as 

informações começam a se confundir, à medida que vão se estabelecendo 

características que vislumbram a formação do profissional que além da docência, 

deverá também se desenrolar em outras funções dos espaços escolares e não 

escolares.  



75 
 

 
 

Ao decorremos sobre os direcionamentos que propõe a formação do pedagogo, 

acende em nós a impressão de que as diretrizes do curso analisado impõem a utopia 

de formação do profissional polivalente, que poderá se desenvolver na sala de aula, 

na coordenação pedagógica, na gestão ou em qualquer outra função que envolva os 

meandros educacionais. Seguindo a mesma linha de pensamento, Brzezinski (2011) 

apresenta os desafios que se impõem as universidades que precisam oferecer 

condições para a formação de um profissional que reúne tantos atributos: 

 

[...] o curso de Pedagogia deverá garantir componentes que dotem os 
contornos da identidade múltipla do pedagogo, na qual se articulam atributos 
para o exercício da docência em espaços escolares e não-escolares, a 
pesquisa com produção e socialização de conhecimento para a educação 
básica e para os sistemas escolares e a gestão educacional. (BRZEZINSKI, 
2011, p.131) 
 
 

Desse modo, o curso deverá implementar uma formação que abarque os 

saberes da docência e da gestão, entretanto isso não pode ser apenas na 

administração dos conhecimentos teóricos, mas se fará necessário a articulação entre 

o ensino e a pesquisa, no profundo contato com o mundo real, para que dessa forma 

os conhecimentos possam ser produzidos e socializados, de maneira que possa nutrir 

os futuros pedagogos dos elementos necessários para efetiva atuação tanto na 

docência como na gestão. 

Mediante a fragilidade estrutural que envolve o ponto de partida para 

constituição do curso, informações que deveriam servir como métodos de orientação 

e direcionamentos, ao invés disso, despertam dúvidas e mobilizam incertezas. As 

metas se dissolvem numa ebulição de questionamentos que não deveriam surgir aqui, 

mas se tornam inevitáveis e ao mesmo tempo necessários na busca pela 

compreensão da ordem estrutural que se impõe nesta proposta pedagógica: a que de 

fato se propõe a formação inicial do curso de Pedagogia? Que profissional se pretende 

neste curso de formação? O técnico ou docente? Delinear o perfil do profissional que 

se pretende formar, se estabelece como passo de imprescindível importância para um 

curso de formação, independentemente da área.  

Refletindo sobre essa problemática Libâneo (2006) afirma que as imprecisões 

e ambiguidades que envolvem a regulamentação para formação dos profissionais da 

pedagogia garantem ao curso uma amplitude que dificilmente o seu desenrolar em 
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seu tempo normal daria conta. Ao invés disso, certamente, comprometerá a eficácia 

e qualidade na formação de bons profissionais.  

Nesta lógica, o autor questiona o tempo de duração do curso e a sua viabilidade 

para oferecer condições para formação de um profissional, a quem se destinam tantos 

atributos, 

 

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. (LIBANÊO, 2006, p.861) 
 
 

Segundo o autor, sobrecarregar de funções e habilidades o perfil do profissional 

que se pretende, provoca uma serie de consequências que afetam diretamente a 

qualidade desses cursos de formação de professores em algumas áreas, a saber: 

 

[...] a descaracterização do campo teórico da pedagogia e da atuação 
profissional do pedagogo limita e enfraquece a investigação no âmbito da 
ciência pedagógica. [...]o recrudescimento da precariedade da formação, com 
consequências para a qualidade do ensino. Há dois problemas conexos que 
podem estar comprometendo a qualidade da formação de muitos cursos: 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. (LIBÂNEO, 2006, p.860-861) 
 

 

 Tais consequências foram sinalizados no início do nosso debate e nossa crítica 

ganha força na perspectiva em que o autor descreve problemáticas que afetarão sem 

dúvida, a qualidade e eficácia desses cursos de formação de pedagogos. A 

descaracterização da atuação profissional causará danos irreparáveis a construção 

da identidade desses docentes. Consequentemente, a sobrecarga nos currículos para 

atender a abrangência de expectativas previstas para o professor extinguirá os 

conhecimentos específicos voltados as disciplinas que compõe o currículo base do 

ensino fundamental. 

Para Pimenta et al (2017), além do inchaço nos currículos, a busca por dotar 

os pedagogos de múltiplas habilidades agrega ao curso uma ausência de foco que 

vem comprometendo de forma determinante a qualidade deste curso de licenciatura, 

que na pior das hipóteses, acaba por não contribuir efetivamente para formação do 

docente tampouco do técnico educacional.  
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Sobre as fragilidades encontradas na licenciatura em Pedagogia enquanto área 

de formação de professores para atuarem nas séries iniciais de escolarização, Marin 

e Giovanni (2013) realizaram uma pesquisa evidenciando as dificuldades das 

professoras em atuarem no ensino de componentes basilares da educação básica. 

Segundo as autoras, muitas desses estudantes declararam dificuldade em ministrar 

componentes ligados a História, Matemática e as práticas de leitura, adaptando a 

realidade de cada turma.  

 Os sobrepesos acarretados aos currículos dos cursos de Pedagogia na 

perspectiva de concentrar uma variante de saberes excluí da programação dos 

componentes de ensino não simplesmente as matérias de ensino basilares a serem 

ministradas pelos futuros pedagogos. Para além disso, excluí também a possibilidade 

de serem inseridas questões pertinentes as atualizações que estão acontecendo na 

sociedade e consequentemente nos processos educativos.  

 Nas últimas décadas os avanços tecnológicos vem exigindo a reestruturação 

em todos os seguimentos, a sociedade se encontra inserida numa “nuvem 

tecnológica” e, consequentemente a escola precisa dar conta dessa sociedade 

informatizada. Neste contexto conforme salienta Montes (2018) o perfil dos egressos 

dos cursos de licenciatura precisam ser atualizados em consideração as avanços 

tecnológicos. 

 Uma outra temática contemporânea que assim como as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) também precisam ganhar espaço na formação do 

pedagogo, corresponde ao estudo recentemente idealizado por Calado e Campos 

(2018) sobre o enfrentamento da prática de medicalização na educação. Conforme 

destaca os autores: 

 

O processo de medicalização consiste na transformação de questões sociais, 
políticas e culturais, complexas e multifatoriais, em transtornos psiquiátricos 
ou outras doenças, a partir de um determinismo orgânico. Nesse processo, 
sentimentos e comportamentos são transformados em diagnósticos de 
patologias, cujo tratamento pode implicar no uso de medicamentos 
controlados. A educação também tem sido medicalizada, atingindo crianças 
e adolescentes com dificuldades em sua escolarização. (CALADO; 
CAMPOS, 2018, p.436) 

 
 

Segundo estudos empreendidos pelas autoras, uma das formas de superar a 

medicalização nos cenários educacionais seria a execução de práticas pedagógicas 

eficientes que poderiam fazer com que as crianças superassem suas limitações sem 



78 
 

 
 

administração de medicamentos, mas por vias educativas. Para tanto as autoras 

salientam a importância de essa temática ser inserida nos campo das discussões nos 

cursos de licenciatura em Pedagogia como possibilidade de formação.  

Essas e outras questões atualizadas precisam se fazer presentes na formação 

dos egressos dos cursos de Pedagogia. Diante disso, reafirmamos a necessidade de 

reorganizar a estrutura curricular e organizacional do curso, a fim de gerar espaço 

para agregar questões que verdadeiramente enalteçam a qualidade da formação 

desses profissionais.           

De acordo com a proposta pedagógica que embasa a constituição do curso de 

Pedagogia, as salas de aulas serão transformadas em verdadeiros laboratórios 

criativos que geram ideias inovadoras e transformadoras. Na perspectiva de cumprir 

esse desafio as aulas deverão ser embasadas, tomando como fundamento o trinômio 

reflexão-ação-reflexão. Partindo desse princípio a prática assume papel de 

protagonista nos cursos de formação, se inserindo ao  fazer docente como agente 

norteador das ações pedagógicas dos professores formadores, que, firmados no 

compromisso de formar professores, como profissionais reflexivos, rompem as 

barreiras que historicamente enalteceram os conhecimentos teóricos, em detrimento 

dos práticos.   

A proposta desse novo jeito de pensar a formação de professores foi idealizado 

por Donald Schon (2000), pedagogo estadunidense, que ao fundamentar seus 

estudos na eficácia profissional, sinalizou a emergência de superar os modelos de 

formação regidos pela racionalidade técnica, tendência oriunda da epistemologia da 

prática, que tem suas raízes firmadas na filosofia positivista.  Para o autor, os 

profissionais formados nessa perspectiva: 

 

São aqueles que solucionam problemas instrumentais, selecionando os 
meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos. Profissionais 
rigorosos que solucionam problemas instrumentais claros através da 
aplicação da teoria e da técnica derivada de conhecimento sistemático, de 
preferência cientifico. (SCHON, 2000, p.15) 

 

Com isso, o autor afirma que a formação de profissionais, tomando por base a 

instrumentalização e resolução de problemas técnicos, limitam a eficácia da ação 

profissional, pois, os cenários de atuação apresentam problemas diferentes daqueles 

que são selecionados e aplicados nos centros de formação. Partindo dessa premissa, 

para o autor, a prática é viva e se movimenta sobre as zonas das incertezas. Dessa 
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forma, convicto da superioridade dos conhecimentos derivados da experiência da 

prática, o autor salienta a importância dos cursos de formação, centralizarem suas 

atividades no desafio de formar profissionais reflexivos, que se fazem a partir de um 

contato íntimo com a prática que lhe é inerente. 

 Formar professores sob o prisma da reflexão-ação-reflexão, compromete as 

universidades e os cursos de formação a efetuarem uma brusca passagem da 

racionalidade técnica para racionalidade prática, levando os graduando a pisarem o 

chão da escola, vivenciarem uma experiência a partir do que foi assimilado pela auto-

reflexão. Desse modo, a prática docente se efetivará para além da aplicação de 

técnicas selecionadas, se colocando como produtora de conhecimento.  

Comprometer-se a formar professores dentro desta perspectiva, impõe as 

universidades, mas, precisamente, os cursos de formação docente, uma demanda de 

reorganização institucional, metodológica e curricular que possam oferecer condições 

que viabilizem uma verdadeira articulação entre os pressupostos teóricos e práticos, 

garantindo eficácia e qualidade na formação do pedagogo, que nessa configuração, 

supera a terminologia de professor-reflexivo, firmando-se como um intelectual crítico.  

Diante da análise das propostas pedagógicas e a organização curricular do 

curso de Pedagogia da UESB em Itapetinga é  possível perceber a inviabilidade de 

favorecer a formação de um um intelectual crítico, tendo em vista que os egressos 

deste curso são submetidos a um estilo de formação que não simplesmente reproduz 

a histórica separação entre teoria e prática, mas estabelece uma construção teórica 

inconsistente mediante os desafios impostos às práticas dos futuros pedagogos.     

 

4.2.1 A organização disciplinar do curso por competências  

 

 O curso de Pedagogia, oferecido pela Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, campus de Itapetinga, possui uma duração total de quatro anos, sendo 

distribuído em oito semestres letivos, tendo opção de cursar em dois turnos, matutino 

e noturno. Para efeito de conclusão do curso, o aluno deverá cumprir uma carga 

horária total de 3.395 horas.  

Apesar de o curso ser ministrado sob o efeito de uma divisão semestral, que se 

estende ao longo de oito semestres letivos que se estabelecem em todo o processo 

de formação, percebemos uma separação não explícita, mas que se perfaz, ao longo 



80 
 

 
 

da história dos cursos de licenciatura. A organização do curso se estabelece em dois 

momentos centrais, onde, nos primeiros semestres do curso os alunos tem acesso às 

disciplinas de cunho teórico-prático, que se constituem no interior da instituição. 

 Somente nos três últimos semestres do curso o aluno vivenciará uma 

experiência para além dos muros da universidade, a partir de uma experiência prática 

em seus termos mais abrangentes, através do estágio supervisionado que são 

ofertados no VI (estágio na educação infantil), no VII (estágio nas séries iniciais do 

ensino fundamental) e no VIII (estágio nas séries iniciais do ensino fundamental-

populações diferenciadas e estágio em Gestão).  

Esse modelo evidenciado não se distancia do que perdurou ao longo da história 

dessa licenciatura e se acentuou no período tecnicista, onde o egresso do curso de 

curso de Pedagogia, “− técnico em Educação − estudava Didática como 

especificidade do bacharelado (3 anos) e um ano de Didática da Pedagogia” para se 

tornar pedagogo-professor”. Brzezinski (2007, p. 236-237), enfatiza a evidente 

separação entre teoria e prática que nos conduz a continuar formando técnicos ao 

invés de professores. 

Dentro desse contexto, reafirmando o caráter tecnicista que fundamenta a base 

teórica deste curso, no quadro abaixo, versaremos sobre os temas centrais que 

devem ser articulados entre as disciplinas para desenvolver nos egressos do curso 

diferentes habilitações.  
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QUADRO 02 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO 
A DOCENCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Psicologia da Educação I/ Metodologia da 
Alfabetização/Psicologia da Educação II/ Arte e 
Ludicidade em Educação/ Sociologia da Educação I 

Currículo/ Sociologia da Educação II /Didática I/ 
Didática II/ História da Educação/ História da 

Educação II Avaliação/ Filosofia da Educação I 
LIBRAS/ Filosofia da Educação II BRAILE/ 
Fundamentos da Educação Infantil /Metodologia da 
Educação Infantil/ Educação Especial e 
Inclusiva/Educação Escolar Indígena História da 
África e Cultura Afro-Brasileira/ Antropologia 
Cultural/ Literatura Infantil/ Educação Infantil 
Estágio I–Educação Infantil/ Metodologia da 
Pesquisa Educacional/ Informática e Educação/ 
Estatística aplicada a Educação/ Educação e 
Relações Étnico – Raciais/ Educação Gênero e 
Sexualidade/ Políticas Públicas na Educação 
Básica I/ Políticas Públicas na Educação Básica 
II/Escola, Violência e Direitos Humanos. 

  

 

 

 

 

DISCIPLINAS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO 
A DOCENCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

Psicologia da Educação I/Metodologia da 
Alfabetização/ Psicologia da Educação II Arte e 
Ludicidade em Educação/Sociologia da Educação I 

/ Sociologia da educação II/Currículo/  Didática I/ 
História da Educação I Didática II História da 

Educação II/ Avaliação/ Filosofia da Educação I 
/LIBRAS/Filosofia da Educação II/ 
BRAILE/Gerontologia Educação Escolar 
Indígena/Educação Especial e Inclusiva 
Antropologia Cultural/História da África e Cultura 
Afro-Brasileira/ Educação de Jovens e Adultos/ 
Educação Popular e Mov. Sociais/ Metodologia da 
Pesquisa Educacional/ 
Estágio III – Ensino Fundamental – Séries Iniciais – 
/Populações Diferenciadas/ Metodologia do E. da 
Geografia/Metodologia do E. da História/ 
Metodologia do E. da Ciência/Metodologia do E. da 
Matemática/ Estatística aplicada a Educação/ 
Metodologia da Língua Portuguesa/ Informática e 
Educação/ Políticas Públicas na Educação Básica I/ 
Educação e Relações Étnico-Raciais/ Políticas 
Públicas na Educação Básica II/Educação Gênero e 
Sexualidade/ Escola, Violência e Direitos Humanos. 
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DISCIPLINAS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO 

A DOCENCIA DOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Psicologia da Educação I/ Metodologia da 
Alfabetização/ Psicologia da  Educação II/ Arte e 
Ludicidade em Educação/ Sociologia da Educação 
I/ Currículo/ Sociologia da Educação II Didática I/ 
Didática II/ História da Educação I/  História da 
Educação II Avaliação/ Filosofia da Educação I 
LIBRAS/Filosofia da Educação II BRAILE/Educação 
Gênero e Sexualidade/ Educação Especial e 
Inclusiva/ História da África e Cultura Afro- 
Brasileira/Educação Escolar Indígena/ Metodologia 
do Ensino de História/ Antropologia Cultural/ 
Metodologia do Ensino de Matemática/ Metodologia 
da Pesquisa Educacional /Metodologia do Ens. da 
L. Portuguesa/ Metodologia do Ensino de 
Geografia/Lingüística aplicada a Educação/ 
Metodologia do E. da Ciência/ Informática e 
Educação Estatística aplicada a 
Educação/Educação e Relações Étnico-Raciais 
Estágio II – Ensino Fundamental –Séries Iniciais – 
/Políticas Públicas na Educação I/ Políticas Públicas 
na Educação II/ Escola, Violência e Direitos 
Humanos. 

 

 

 

 

DISCIPLINAS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO 
A GESTÃO EDUCACIONAL 

Psicologia da Educação I /Políticas Públicas na 
Educação Básica I/Psicologia da Educação II/  
Políticas Públicas na Educação Básica II/ Sociologia 
da Educação I Currículo/ Sociologia da Educação II/ 

Didática I/ Didática II/ História da Educação I/ 

História da Educação II/ Avaliação/Filosofia da 
Educação I Educação Especial e Inclusiva/ Filosofia 
da Educação II Educação Escolar Indígena/ História 
da África e Cultura Afro- Brasileira/ Antropologia 
Cultural/ Informática e Educação/ Metodologia da 
Pesquisa Educacional/ Educação e Relações 
Étnico-Raciais /Estatística aplicada a  Educação/ 
Gestão na Educação Estágio IV – Gestão em 
Educação/Gestão e Relações Humanas Educação, 
Gênero e Sexualidade/Educação a Distância Ética/ 
Escola, Violência e Direitos Humanos. 

 

 

 

DISCIPLINAS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO 
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Psicologia da Educação I /Políticas Públicas na 
Educação Básica I/Psicologia da Educação II/ 
Políticas Públicas na Educação  II/ Sociologia da 
Educação I/ Currículo/ Sociologia da Educação II/ 

Didática I/ Didática II/História da Educação 

I/História da Educação II Avaliação/Filosofia da 
Educação I /Educação Especial e Inclusiva/ Filosofia 
da Educação II Educação Escolar Indígena/ História 
da África e Cultura Afro-Brasileira/ Antropologia 
Cultural/ Informática e Educação Metodologia da 
Pesquisa Educacional/ Educação e Relações 
Étnico-Raciais Estatística aplicada a Educação/ 
Gestão na Educação / Gestão e Relações Humanas 
Educação a Distância/ Ética, Escola, Violência e 
Direitos Humanos/ Educação, Gênero e 
Sexualidade. 
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DISCIPLINAS QUE DARÃO SUSTENTAÇÃO 
AS MATERIAS PEDAGOGICAS DO ENSINO 

MEDIO 

Psicologia da Educação I/ Metodologia da 
Alfabetização/ Psicologia da Educação II Arte e 
Ludicidade em Educação/ Sociologia da Educação I 

Currículo/ Sociologia da Educação II/ Didática I/ 
Didática II/ História da Educação I História da 

Educação II/ Avaliação/ Filosofia da Educação I/ 
LIBRAS/ Filosofia da Educação II/ BRAILE/ Escola, 
Violência e Direitos Humanos/ Educação Especial e 
Inclusiva/ História da África e Cultura Afro- 
Brasileira/ Educação Escolar Indígena/ Metodologia 
do E. da História Antropologia Cultural/ Metodologia 
do E. da Matemática /Metodologia da Pesquisa 
Educacional/ Metodologia do E. da Língua 
Portuguesa/ Metodologia do E. da Geografia/ 
Lingüística aplicada a Educação/Metodologia do E. 
da Ciência/ Informática e Educação Estatística 
aplicada a Educação/ Educação, Gênero e 
Sexualidade Educação e Relações Étnico – Raciais 
Políticas Públicas na Educação I/ Políticas Públicas 
na Educação II/ Ética Educação a 
Distância/Formação Docente. 

 
Fonte: Elaborado com base no Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia UESB  

 

Diante do exposto no Quadro 2, percebemos a divisão e distribuição curricular 

das disciplinas que intencionam articular saberes pertinentes à docência em diferentes 

níveis de aprendizado, desde a Educação Infantil, passando pelas séries iniciais do 

Ensino Médio, a Educação de Jovens e Adultos, e a Educação Profissional. Além 

disso, contemplam disciplinas cujo objetivo é manipular competências que garantem 

a formação do técnico em educação para desempenhar atividades na gestão e no 

apoio pedagógico. Desse modo, a amplitude de saberes a ser contemplado configura 

um quadro disciplinar inchado e fragmentado que certamente compromete a formação 

inicial desses sujeitos.  

Cientes que em processo de construção de identidade faz-se necessária a 

articulação de saberes que possam criar condições para aquisição de competências. 

Concordamos com Pimenta (1999), mediante a constatação de que a identidade não 

se configura como um dado adquirido, mas um processo de construção do sujeito 

historicamente situado. Para a autora: 

 

[...] a identidade profissional se constrói, a partir da significação social da 
profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão e do 
olhar sobre as tradições. Mas, também pela reafirmação de práticas que são 
consagradas culturalmente e que ainda permanecem significativas. Práticas 
que resistiram a inovações porque estão carregadas de saberes válidos às 
necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da 
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análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção 
de novas teorias. (PIMENTA,1999, p.19) 

 

Na perspectiva de atualizar este debate (PIMENTA, 1999), acrescentamos 

também que, segundo Pimenta et al (2017), a relevância de uma profissão está 

diretamente vinculada a possibilidade de construir uma prática embasa numa teoria 

eficiente, ou que não se torne invalidada no contato mais próximo com a realidade. 

Infelizmente boa parte dos conteúdos administrados no embasamento teórico das 

licenciaturas está longe do que os cenários indeterminados da prática exigirão dos 

futuros professores.  

Mediante a imensidão de habilitações que precisará contemplar o curso de 

pedagogia, não percebemos entre as disciplinas propostas nenhum componente que 

contemple saberes básicos e específicos que serão ministrados pelos professores nos 

estágios, assim como nos conteúdos das disciplinas básicas como português, 

matemática, geografia, etc. Nestes termos, concordamos com Pimenta (1999), 

Libâneo (2006) e Pimenta et al (2017), quando enfatizam o inchaço dos currículos do 

curso de pedagogia devido a abrangência de competências que cercam o pedagogo, 

pois muitos saberes foram se perdendo ao longo da distribuição disciplinares do curso.  

De acordo com Ramos (2003) é possível refletir a insuficiência da pedagogia 

das competências, pois é imprescindível compreender o conhecimento como 

possibilidade ontológica e construção histórica. Entendemos que para defendermos 

os fundamentos com base na pedagogia das competências é necessário que esteja     

 

[...] centrada na práxis humana, compreendida como processo por meio do 
qual os homens produzem socialmente sua existência mediado pelo trabalho. 
Nessa perspectiva, o conhecimento constrói-se pela busca histórica de 
compreensão da realidade em sua essência, ultrapassando suas aparências 
fenomênicas. Isso pressupõe conceber o conhecimento como possibilidade 
ontológica e como produção social e histórica (RAMOS 2003). 

 

Nestes termos, enquanto a teoria aponta para formação do técnico em 

educação, a prática se perde na busca pelos conhecimentos necessários e 

imprescindíveis para atuação docente. Portanto, na nossa perspectiva crítica, para ser 

possível uma pedagogia das competências contra-hegemônica, teríamos de suprimir 

exatamente o termo que nos impede de admitir os princípios anteriores: competências 

(RAMOS, 2003).   
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Acreditar na formação do professor para atuar na docência e em outras áreas 

abrangentes a educação reduz inevitavelmente a qualificação e a qualidade da 

formação destes sujeitos. Quando se desconhece o presente e o “farol do destino”é 

inviável traçar trajetos ou caminhos de percurso, são múltiplos atalhos que não 

conseguem atingir seu objetivo central. Neste pensamento, concluímos que a intenção 

de formar um docente com supremos poderes desqualifica a formação do pedagogo 

e descredibiliza a pedagogia. 

O curso de Pedagogia oferecido pela Universidade Estadual do Sudoeste da  

Bahia, tendo em vista a imprecisão da identidade do pedagogo e a amplitude de 

habilitações que cercam este profissional, empobrece a base teórica do curso de 

conhecimentos didático-pedagógicos, ao passo que a sobrecarrega de 

conhecimentos técnico-científicos. 

 

4.2.2 Análise das ementas das disciplinas de Didática Geral e Especifica 

 

Ao analisarmos as Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia da UESB, 

evidenciamos a fundamentação legal que sustenta a prática docente. Com a análise 

do projeto pedagógico do curso foi possível identificar a teoria que oferece 

sustentação pedagógica a ação dos professores. Na análise do ementário direcionado 

as disciplinas de Didática Geral e Especifica empreendemos a busca pelos 

embasamentos didáticos que oferecem condições para materialização dos processos 

de ensino. Nestes termos, propomos a observação do quadro a seguir, onde 

retratamos com fidelidade os conteúdos que deverão ser ministrados pelos 

professores desses componentes.  
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QUADRO 03 

 

            DIDATICA GERAL 

DISCIPLINA C/H EMENTARIO 

 

 

 

DIDÁTICA I 

 

 

 

DIDÁTICA II 

 
 
 

 

 

60/H 

3° semestre 

A Didática e seus fundamentos históricos, filosóficos, 
sociológicos e Metodológicos; Didática e formação de 
professores; Professores/as e alunos/as como sujeitos sócio 
culturais; Cotidiano escolar: dimensões e processos; A 
Organização do trabalho pedagógico; A sala de aula: sentido(s) 
e dinâmica; As diferentes técnicas didáticas, linguagens e novas 
tecnologias de informação na escola; O processo ensino-
aprendizagem: do planejamento do ensino à avaliação da 
aprendizagem. 

 

60/H 

4° semestre 

Fundamentos da ação docente através da compreensão de 
diferentes propostas de ensino-aprendizagem, caracterizando o 
posicionamento teórico-prático necessário à atuação docente; 
Diferentes abordagens teórico-metodológicas da educação 
básica; Relação aluno-professor, ação do educador e 
aprendizagem; Multidimensionalidade do processo 
transmissão/assimilação/produção do Conhecimento; 
(In)disciplina e violência no contexto escolar 

 

 
Metodologia do 

ensino de 
Geografia 

 

60/H 

7° semestre 

Concepções de ensino de geografia: abordagem tradicional e 
crítica. Leitura geográfica do mundo contemporâneo. As 
habilidades de ler e interpretar o espaço geográfico enquanto 
produto da existência humana. Sujeito e objeto do 
conhecimento geográfico: os conceitos e categorias geográficas 
nos diferentes contextos e níveis de ensino. A função social e 
política do professor de Geografia. Objetivos de ensino e 
conteúdos geográficos. A noção tempo-espaço na pré-escola e 
nos anos iniciais do ensino fundamental. Análise e reflexão dos 
livros didáticos. Critério de análise e avaliação de material de 
ensino. Planejamento e sistematização de proposta de ensino 

 

Metodologia do 
ensino de Ciências  

 

60/H 

6° semestre 

Reflexão sobre os objetivos do ensino de ciências naturais e 
biológicas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental. Relação ciência, sociedade e tecnologia. 
Objetivos e eixos organizadores dos conteúdos. Análise crítica 
de propostas curriculares e de materiais didáticos. Livro 
Didático: critérios de seleção e utilização. Procedimentos 
metodológicos e recursos didáticos. Planejamento de ensino e 
avaliação. 

 

Metodologia do 
ensino de História  

 

60/H 

6° semestre 

Traços gerais da evolução da História. Conceitos básicos da 
História. O ensino de História na pré-escola e nas series iniciais 
do ensino fundamental: objetivos e eixos organizadores dos 
conteúdos e práticas pedagógicas. As principais propostas 
metodológicas e recursos didáticos para o ensino da História. 
Ideologias e preconceitos presentes no material didático. 
Cidadania, cultura, identidade e história. Construção de 
proposta de trabalho. Planejamento. Avaliação 

 DIDÁTICA GERAL E ESPECIFICA: ORGANIZAÇÃO/ DISTRIBUIÇÃO CURRICULAR/ 

EMENTARIO 
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Metodologia do 
ensino de língua 

portuguesa 

 

60/H 

7° semestre 

Concepções de língua, linguagem e discurso no ensino 
fundamental. Abordagens tradicional, interacionista e sócio-
discursiva. Habilidades inerentes ao ensino da língua e sua 
integração com as Práticas de Ensino de Língua Portuguesa: 
prática de leitura, de escrita e de análise linguística. Objetivos e 
eixos organizadores dos conteúdos. Procedimentos 
metodológicos de ensino e avaliação. Planejamento e 
sistematização de proposta de ensino. 

 

Metodologia do 
ensino de 

matemática 

 

60/H 

7° semestre 

Concepção histórica e filosófica da matemática enquanto 
ciência e atividade humana. Aspectos psicogenéticos, histórico-
culturais, epistemológicos e metodológicos do ensino da 
Matemática. O ensino de matemática na pré-escola e nos anos 
iniciais do ensino fundamental: objetivos e eixos organizadores 
dos conteúdos. Procedimentos metodológicos e recursos 
didáticos. Planejamento das atividades e preparação do 
material didático necessário às aulas. Planejamento e 
sistematização de uma proposta de ensino. 

Fonte: Elaborado com base nas Diretrizes Curriculares e no Projeto Político Pedagógico do curso de 

Pedagogia UESB. 

 

Diante do exposto, reafirmamos o distanciamento originado entre a disciplina 

de Didática Geral e as didáticas especificas. Esse afastamento não se configura 

simplesmente por serem ministradas em semestres diferentes e por diferentes 

professores. A Didática dentro da perspectiva das teorias críticas parte da 

possibilidade de promover devida articulação entre os diferentes pressupostos que 

comandam os processos de ensino-aprendizagem, desse modo, deveria dialogar com 

as dimensões: “técnico, humana e político-social” (CANDAU, 2012).  

Em outras palavras, nesta perspectiva multidimensional a Didática seria o 

campo do conhecimento que se dedica a viabilizar os processos de ensino-

aprendizagem, ressignificando os conteúdos em um contato íntimo com a realidade. 

Entretanto, o que percebemos ao analisar a programação descrita no ementário das 

disciplinas se configura como o caráter técnico da Didática, aquele desenvolvido no 

interior da sala de aula, estruturando fundamentos e metodologias que direcionam a 

solução de problemas previsíveis e ao mesmo tempo fora do contexto real.  

Para Pimenta (2012), a Didática enquanto disciplina nos cursos de formação 

de professores deve contribuir para que o ensino resulte nas aprendizagens 

necessárias à formação e transformação dos sujeitos, neste propósito deve articular 

os conhecimentos teóricos a partir de uma estruturação que parta da realidade. Neste 

ponto evidenciamos a dificuldade de construir uma prática nesta perspectiva, uma vez 

que, nesta instituição a disciplina de Didática se realiza alheia as metodologias 
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especificas e essas se colocam desarticuladas dos conteúdos específicos próprios a 

serem ministrados, se caracterizando como técnicas metodológicas insuficientes.  

Voltamos, então, à questão central da formação humana sob o modo de 

produção capitalista e que se impõe a necessidade de construção de uma pedagogia 

contra-hegemônica, que seja ativa e criadora, construída com base em uma profunda 

e orgânica ligação entre ela e o específico dinamismo social objetivo que nela se 

identifica (RAMOS, 2003; PIEMENTA, et al, 2017; CALADO; CAMPOS, 2018; MELO; 

ALENCAR, 2020). 

A construção de uma práxis pedagógica pressupõe a necessidade de conduzir 

os alunos a pisarem no ‘chão da escola’, e efetivarem a ressignificação dos conteúdos 

transmitidos, e, os fundamentos didáticos aqui analisados, se enquadram restritos ao 

engessamento da ação didática, dentro da organização curricular onde o contato mais 

íntimo com o mundo real só acontece nos últimos semestres, com patrocínio das 

disciplinas de estágio. À didática resta os apêndices e técnicas prescritas como 

receituário.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme salientamos, apesar de estarmos enfrentando um contexto de 

pandemia (COVID19), que nos levou a adequação de alguns aspectos dos objetivos, 

a proposta original deste estudo foi satisfatoriamente alcançada. Graças ao poder de 

reinvenção e transformação que cabe a pesquisa, os frutos desenvolvidos a partir 

desta análise, potencialmente, contribuirão para o fortalecimento do estudo em 

contemplação a prática dos professores de didática, no tocante aos seus 

fundamentos.  

Este estudo apresenta uma proposta relevante, compreendendo que fugimos 

de uma abordagem simples de avaliar a ação dos professores, suas decisões e as 

escolhas que se estampam no fazer docente, preferimos explorar o universo estrutural 

que se impõe e antecipa a ação desses professores. Analisar os fundamentos que 

sustentam as práticas docentes nos conduziu irremediavelmente a conhecer as 

dinâmicas dos fundamentos que se instauram na conjuntura dessas práticas.  

A realização dessa pesquisa, conduziu-nos a constatação de que os 

fundamentos que sustentam as práticas dos professores do componente Didática da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no curso de Pedagogia, a partir da 

analise documental, possui uma estruturação incongruente e ambígua.  

As bases institucionais são dissolvidas num contexto de ambiguidade exposta 

pela ausência de precisão na construção da identidade do pedagogo. Desse modo, 

prescrevem a formação de um profissional com múltiplas habilidades, negligenciando 

as condições especificas que viabilizem a qualidade da formação desses sujeitos. 

Consequentemente, os fundamentos pedagógicos são consubstanciados por 

uma pedagogia tecnicista que, de forma pouco articulada, concentra-se na 

possibilidade de dotar o professor de muitas habilidades sem fornecer uma teoria 

educacional consistente que dialogue com o mundo real e atenda as expectativas dos 

egressos dessa licenciatura. Desse modo, segundo a análise do Projeto Político 

Pedagógico do curso, fica claro que a base teórica  aponta para formação do técnico 

em educação, enquanto os mecanismos práticos buscam inserir os futuros pedagogos 

na realidade da sala de aula, todavia sem fornecer os nutrientes necessários para 

isso.   
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Com bases nas nossas análises, os fundamentos didáticos ainda não 

conseguiram encontrar seu devido lugar na estruturação das práticas docentes, se 

limitam a transmissão mecânica dos conteúdos sem que sejam inseridos no contexto 

social e político. Em consequência, a pedagogia tecnicista forja problemas nos 

laboratórios e busca meios de equalizá-los pelas vias do ensino, todavia, longe da 

esperada articulação que envolvem os processos de ensino-aprendizagem. 

Nossa pesquisa aponta que dentro desse quadro de formação, os egressos do 

curso de pedagogia são submetidos a um ritmo de formação sobrecarregado de 

múltiplos saberes que se fazem insuficientes diante da ausência de foco nos 

direcionamentos de um curso que não definiu se pretende formar o técnico ou o 

docente. Nesse contexto, gostaríamos de acrescentar novas questões para futuros 

estudos, com a intenção de aprofundarmos ainda mais o enfoque investigativo sobre 

a Didática no curso de Pedagogia:  

Frente às Diretrizes Curriculares para o curso da UESB, e no tocante a 

ausência  de precisão na construção da identidade do pedagogo, como a literatura 

científica tem apontado este aspecto em outros cursos no Brasil? É possível se 

comparar os achados deste trabalho dissertativo com outros estudos em contexto 

nacional e internacional? Assim como as Diretrizes Curriculares, o PPP do curso de 

Pedagogia da UESB precisa ser atualizado, considerando quais aspectos? Como 

estes documentos podem considerar os novos cenários educacionais, a exemplo de 

questões como os avanços tecnológicos e medicalização na educação, visando 

preparar o professor para sua prática pedagógica?. 

Diante disso, este estudo destacou que a determinada busca por formar um 

profissional polivalente demandou um inchaço na distribuição curricular  e no 

ementário do curso, situação que vem causando a exclusão de competências 

basilares na formação para docência e inevitavelmente coloca a caracterização do 

perfil dos pedagogos fora da atualização que movimenta as sociedades e 

consequentemente os cenários educacionais.   

Portanto, pode a UESB, no campus de Itapetinga, abstrair os achados 

evidenciados neste estudo como desafios a serem superados pelo curso. Esperamos  

que as questões apresentadas neste estudo se estendam a apreciação do colegiado 

do curso de Pedagogia e, se julgar necessário, façam presentes na atualização do 
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Projeto Político Pedagógico do curso, transformando este importante documento 

numa referência a partir de uma relação de conflito entre a instituinte e o instituído.  
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