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RESUMO 

SAMPAIO EGIDIO, Marciléia. A PEDAGOGIA POR DETRÁS DE MÚLTIPLAS 

MÁSCARAS: análise dos referenciais de professores universitários e sua relação 

com o Projeto Pedagógico. 2017. 235f. Dissertação (Mestrado em Educação: 

Currículo) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

O corpo docente de um curso de Pedagogia é constituído por professores formados em 

áreas explicitamente educacionais e em várias outras áreas do conhecimento. Em 

princípio, todos se integram para formar o corpo docente de um curso de Pedagogia, 

representado por um Projeto Pedagógico de Curso. Relacionadas na base do Projeto 

Político Pedagógico encontram-se a Resolução CNE/CP n.1, de 15 de maio de 2006, 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, e a Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015, que definiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. Os professores ao 

trazerem para a docência do curso de Pedagogia seus referenciais - ‘máscaras’ oriundas 

de seus cursos de formação na graduação e na pós-graduação e referenciais teóricos e de 

práticas pedagógicas advindos de suas experiências docentes, criam diversas máscaras 

que formam a face do curso de Pedagogia. A integração dos saberes docentes com o 

projeto pedagógico do curso exige trabalho de adaptações pessoais, ao mesmo tempo, 

que um trabalho de equipe. Neste cenário, o objetivo desta pesquisa foi o de identificar 

no grupo de docentes de um curso de pedagogia, quais são seus referenciais teóricos e 

de prática pedagógica e de que forma tais referencias foram integrados nas propostas do 

Projeto Pedagógico do curso. Assim sendo, intentou-se, por fim, caracterizar a face do 

curso de pedagogia, por detrás das múltiplas máscaras docentes. A pesquisa comportou 

duas fases: a primeira documental e bibliográfica. E, a segunda, de campo, sob o 

enfoque qualitativo, foi desenvolvida em uma instituição pública do interior do estado 

de São Paulo. Contou-se com a participação de professores e gestores do Ensino 

Superior. Os passos dessa investigação foram: levantamento inicial do perfil de 

docentes a serem entrevistados (formação pedagógica e formação específica de diversas 

áreas do conhecimento); e a realização de entrevista semiestruturada junto ao corpo 

docente selecionado. Entre os achados deste estudo tiveram destaque a menção de 

quatro referenciais que os professores universitários disseram trazer para a docência de 

um curso de pedagogia, como norteadores do perfil de formação: referenciais 

Formativos; referenciais Clássicos; referenciais de Ideários Pedagógicos e referenciais 

Político Pedagógicos do Curso.   

Palavras-chave: Curso de Pedagogia. Projeto Pedagógico do Curso. Docentes – 

referenciais.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SAMPAIO EGIDIO, Marciléia. THE PEDAGOGY BEHIND MULTIPLE MASKS: 

analysis of the references of university professors and its relation with the 

Pedagogical Project. 2017. 235f. Dissertation (Master in Education: Curriculum) - 

Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The faculty of a Pedagogy course is made up of teachers trained in explicitly 

educational areas and in several other areas of knowledge. At first, everyone is 

integrated to form the faculty of a Pedagogy course, represented by a Pedagogical 

Course Project. Related in the base of the Political Pedagogical Project are Resolution 

CNE / CP n.1, of May 15, 2006, which established the National Curricular Guidelines 

for the Graduation Course in Pedagogy, and Resolution n. 2, of July 1, 2015, which 

prescribed the National Curricular Guidelines for initial training at the higher level. 

Teachers bring their references - 'masks' from their undergraduate and postgraduate 

training courses and theoretical references and pedagogical practices stemming from 

their teaching experiences - into the teaching of the Pedagogy course, creating a variety 

of masks that form the face of the Pedagogy course. The integration of the teaching 

knowledge with the pedagogical project of the course requires work of personal 

adaptations simultaneously as that of a team work. In that scenario, the purpose of this 

research is to identify in the academic board of a pedagogy course, what their 

theoretical references and pedagogical practices are and how these references were 

integrated into the proposals of the Pedagogical Project of the course. Thus, it was 

intended, at last, to distinguish the intentions of the course of pedagogy, behind the 

multiple teachers’ masks. The research had two phases: the first, documentary and 

bibliographical. And, the second, field investigation, by doing a qualitative approach, it 

was developed in a public institution in the countryside of São Paulo state. It counted 

with the participation of teachers and managers of Higher Education. The steps of this 

investigation were: initial survey of the teacher’s profiles who were interviewed 

(pedagogical training and specific training of several areas of knowledge); and a semi-

structured interview with the selected faculty. Among the findings of this study, a 

mention should be brought up of four references that the university professors said to 

introduce to the teaching of a pedagogy course, as guides of the training profile: 

Academic references; Classical references; References of Pedagogical Ideals and 

Political - Pedagogical references of the Course. 

Keywords: Pedagogy Course. Pedagogical Project of the Course. Teachers' references. 
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Máscaras dO novo Adão  

Já ouviu falar que a gente tem a necessidade de explicar do mundo? Mentira! Bobagem.... 

Às vezes, a gente até se esforça um pouco mais e inventa umas coisas interessantes. Mas a gente 

faz isso como quem troca de máscara: se gostamos, se a máscara nos toca de alguma maneira, se 

produz em nós efeitos, intensidades e afetos, seguimos e usamos mais e mais; mas se a máscara 

não nos toca, não nos afeta, ou se nos afeta negativamente, abandonamos, trocamos, ou usamos 

outras.  

                                                         Assim como as explicações e os novos referencias... 

 

A gente não está preocupado em produzir afetos e percepções referenciadas, apenas nos 

tornamos reféns da opinião. A opinião luta contra o caos. O caos seria a multiplicidade de 

possibilidades no caso; incapaz de viver com o caos, sentindo-se tragada por ele, a opinião tenta 

vencer o caos, fugindo dele, impondo o pensamento único por mais que pareça o contrário. 

O caminho do caos é percorrer as estradas do pó áspero, são as leituras infinitas, as noites 

de insônia procurando uma cor, é ir aos estábulos onde dormem os animais, às florestas onde se 

ouve o tinir dos metais, lá no alto onde se esquece a luz do céu. O caminho é tomar a chuva para 

que nos molhe até o esqueleto, tomar o sol até que nos arrebente a pele, correr em direção ao 

furacão. Chegar à pele e osso recriando o verão vermelho escarlate e voraz. Estar completamente 

oco, mas com uma fome canina.  

A gente pode se confundir e achar que experimentar o caos é satisfazer as nossas vontades 

e os nossos desejos.  

Não.  

Mas, e se esse caminho nos levar a um novo Adão? Que arranque sua máscara, que mergulhe cada 

vez mais profundamente no caos, abandonando conceitos e significações. O novo Adão é um 

esforço de luta contra a opinião, que nos promete o impossível: vencer o caos. Mas como se ela 

nem sequer o compreende? Ela não quer a multiplicidade, busca apenas um sempre-eterno 

consenso, o reinado do Mesmo, do Absoluto, sempre procurando respostas para as velhas 

perguntas. O novo Adão está tentando recriar novas máscaras, formulando novas perguntas. 

 

Peça teatral “Baal.Material”. Cia. Les Comediens Tropicales. 

Texto adaptado por Marciléia Sampaio.  

 



16 

 

O 

INTRODUÇÃO 

 

O Início do Outro Início  

 

Início do outro... Lembro-me da minha entrevista para o Programa de 

Mestrado... O nervosismo... consumia-me. Mas, ao mesmo tempo, não 

tinha motivos para tanta aflição. Afinal, imaginava ter claramente o meu 

problema de pesquisa, os motivos que me levaram a querer desenvolver 

essa pesquisa [mas, não era qualquer pesquisa – era exatamente aquela, a 

que nos incomoda] [o que não poderia imaginar seria o quanto eu a alteraria]; só precisava 

naquele momento, argumentar e defender minhas primeiras ideias sobre o tema a ser 

investigado. 

Entro na sala, lá estava a banca... Controlei minha ansiedade, uma vez que estava 

resolvida a enfrentar tal situação. Era fundamental ser coerente, clara e objetiva [acho que 

engasguei nas palavras, me enrolei e atropelei as ideias]; mas, mesmo assim, expus o tema de 

pesquisa, uma vez que acreditava nesse projeto a ser desenvolvido. Em seguida, fui 

questionada sobre alguns pontos, respondi [com voz trêmula, quase não saia] e senti que os 

membros da banca consideraram o exposto. 

O passo seguinte foi iniciado pela banca por meio de um debate sobre minha pesquisa; 

dialogaram entre si, como se eu não estivesse ali [atentamente eu observava tudo e, com um 

lápis, discretamente anotava algumas argumentações e sugestões no verso do projeto]. 

Ao término da discussão da banca, os professores olharam para mim [e imediatamente 

soltei o lápis, pois não queria que eles percebessem que fiz as anotações, mas o lápis caiu no 

chão, peguei discretamente]. A banca solicitou que eu reescrevesse meu projeto 

resumidamente, de acordo com as discussões travadas na entrevista, e assim fiz, [senti 

naquele momento que minha pesquisa finalmente havia ganhado vida]. E, finalmente, [nasce] 

(...)  

Outro Início... Aprovação! 

Manifesto assim, por meio da presente dissertação, as principais inquietações travadas 

no decorrer do meu processo de formação, estudos e de atuação profissional na área na 

educação. 
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O início do início 

Surgimento das ideias 

Durante o período de graduação, no curso de Licenciatura em Pedagogia, pela 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), recordo de alguns relatos dos professores sobre a 

estruturação do curso de Pedagogia voltada para a eficiência, sobretudo, de um ensino 

integrado nas universidades. O que se considerava nessa proposição era que os conteúdos 

trabalhados pelos docentes superassem a condição de descontextualizados e fragmentados. 

Acrescem-se a esses relatos, os depoimentos de colegas de sala de aula sobre os constantes 

problemas pedagógicos dos professores. Daí porque a motivação e a atenção para aprofundar 

estudos sobre o professor que desenvolve sua prática no ensino superior, com destaque para 

os dos cursos de Pedagogia. 

Outra variável a contribuir para o envolvimento com a docência no ensino superior foi 

minha segunda graduação, agora, no curso de Direito, pela Faculdade Autônoma de Direito de 

São Paulo (FADISP); minhas indagações e inquietações cresceram sobremaneira. Assim é, 

que por meio da contribuição de ambos os cursos – Pedagogia e Direito – e do surgimento de 

novos conhecimentos afloraram-se mais questionamentos, instigando-me à busca de respostas 

e à criação de outros caminhos que, de alguma forma, encontram-se apresentados nesta 

produção.  

No curso de Pedagogia, fui percebendo que meus primeiros professores vieram de 

uma formação diferente da área da educação, ou seja, no primeiro ano do Curso de Pedagogia 

tive aula com professores graduados em psicologia, antropologia, sociologia, filosofia e 

estatística, enquanto na minha segunda graduação, os professores provinham de uma 

formação específica em Direito, ou seja, todos os professores eram bacharéis em Direito. 

Dessa forma, resolvi colocar no papel minhas interrogações, dúvidas, inquietações e 

problemas, enfim, aspectos que eu gostaria de investigar, de estudar com intuito de 

compreender melhor. Atualmente, a formação docente é um tema que está presente nas 

grandes discussões acadêmicas. Consciente dessa complexidade e da amplitude das questões 

que  envolvem todo  o sistema  educacional,  a  formação inicial e  a   formação continuada do 

educador, uma das etapas essenciais a serem enfrentadas  e focalizadas é a melhoria da 

qualidade do processo educativo. É certo que esse passo não pode se desvincular de outros 

imprescindíveis, como, por exemplo, a política educacional comprometida com uma escola de 

qualidade para todos.    



18 

 

Em meio a tantas possibilidades na área educacional, a formação docente tem sido um 

grande desafio para diversos educadores e estudiosos dessa área de pesquisa, pois quando nos 

centramos nos profissionais que preparam futuros educadores, tendencialmente, tais 

profissionais são professores devidamente qualificados no que se refere ao conteúdo. 

Entretanto, pergunta-se: será que todos possuem formação/preparação pedagógica adequada à 

prática docente? 

Iniciando Caminhos, Descobrindo Novos Trajetos 

O interesse por investigar a docência na universidade encontra-se imerso a uma 

problemática ainda muito ampla, que demanda adequada delimitação sobre o assunto. 

Diversos aspectos merecem ser estudados, com olhar minucioso sobre tal temática. Esse foi 

um momento delicado na elaboração desta pesquisa, pois inicialmente, imaginei abarcar toda 

a problemática, assim como achar viável considerar o conjunto das questões que me trazem 

inquietações. Impôs-se a necessidade de delimitar e de fazer recortes, pois tudo que se quer 

tratar parece extremamente importante e urgente. 

Cumpre destacar, outro fator importante na construção das ideias desenvolvidas nesta 

pesquisa, qual seja, a realização das disciplinas: Desafios para a Docência Universitária na 

Contemporaneidade: Professor - Aluno em Interação Adulta, e Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos para uma Formação Interdisciplinar de Professores, disciplinas ministradas 

pelo Professor Doutor Marcos Tarciso Masetto; Formação de Educadores na 

Contemporaneidade: Currículo, Contexto e Cultura Escolar, e Educação Brasileira, 

disciplinas ministradas pela Professora Doutora Marina Graziela Feldmann; e Seminários e 

Projetos Integrados: Formação Didática do Professor da Educação Básica II, disciplina 

ministrada pela Professora Neide de Aquino Noffs, todas disciplinas do curso de Pós-

graduação em Educação: Currículo. As aulas referentes a essas disciplinas despertaram minha 

atenção para o estudo ampliado sobre a formação dos professores universitários, como um 

possível caminho para a compreensão de uma formação integrada.  

E, neste horizonte também revi minha concepção de educação no percurso histórico, 

uma vez que, na atualidade, a educação contempla mudanças de diversas ordens, razão pela 

qual, os formadores docentes necessitam ser sujeitos ativos no processo de formação 

profissional e educacional, o que pressupõe contínuo movimento de construção e de 

reconstrução do saber docente. 
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Outra colaboração para o aprofundamento dos estudos foi a participação no Grupo de 

Pesquisa Formação de Professores e Paradigmas Curriculares no Ensino Superior (FORPEC), 

do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUCSP), voltado a investigar a formação pedagógica dos docentes do ensino 

superior abrangendo capacidades nas áreas do conhecimento, da pedagogia e da dimensão 

política em sua atuação.  

A partir dos debates estabelecidos com o grupo, surgiram também novas indagações, 

por exemplo, como pensar o mundo sem o ensino de Pedagogia? Lancei, então, a pergunta: 

Será mesmo impossível desvincular a Pedagogia do nosso mundo? Precisamos da Pedagogia 

para ensinar? A Pedagogia está, de fato, a serviço da educação? Para quê um mundo com 

Pedagogia? Afinal, quais são as finalidades da Pedagogia, ainda mais na contemporaneidade?  

Respostas a essas questões envolvem considerar quais os referenciais que os 

Professores Universitários trazem para a docência em um Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, e como esses se fazem presentes no processo de construção do Projeto Pedagógico 

do Curso? Para tanto, esta pesquisa também comporta a análise do que se concebe por 

Pedagogia, conforme as diretrizes curriculares, incluindo por decorrência, a identificação dos 

referenciais que os docentes universitários trazem consigo. O sentido maior é o de 

compreender quais estudos se fazem necessários para sustentar a formação pedagógica, do 

ponto de vista teórico e prático. 

O corpo docente de um curso de Pedagogia é constituído por professores formados em 

áreas explicitamente educacionais e em várias outras áreas do conhecimento. Todos se 

integram para formar o corpo docente de um curso de Pedagogia que se caracteriza por um 

Projeto Pedagógico e por uma concepção de Pedagogia, ou pelo menos, os saberes 

necessários para formar sujeitos pedagogos, em seu sentido mais amplo. 

Tais professores trazem para a docência seus referenciais teóricos provindos de seus 

cursos de formação na graduação e na pós-graduação, e referenciais de práticas pedagógicas 

oriundos de suas experiências docentes. Constituem- se em “referenciais formativos” para o 

desenvolvimento dos saberes necessários à formação do pedagogo.  

Tomando por base o exposto, percebe-se quão imprescindível é a integração desses 

saberes docentes com o Projeto Pedagógico do curso, com vistas à definição das questões 

entendidas como necessárias e fundamentais para a formação de pedagogos em um curso de 

Pedagogia, e como condição para um trabalho com contribuições pessoais e de equipe. 
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Definição do problema 

Quais os referenciais que os Professores Universitários trazem para a docência em um 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, e como esses se fazem presentes no processo de 

construção do Projeto Pedagógico do Curso? 

Delimitação do problema 

Mais especificamente (...) 

Quais os referenciais que os Professores de uma Universidade Pública do Interior do 

Estado de São Paulo trazem para a docência em um Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

uma vez oriundos da área da educação e de áreas de conhecimentos específicos, e como esses 

referenciais se fazem presentes no processo de construção do Projeto Pedagógico do Curso? 

Objetivo geral 

Por decorrência, tem-se como objetivo geral: 

Identificar e compreender os referenciais que os professores dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia (área pedagógica e específica) utilizam para o desenvolvimento de 

suas disciplinas. 

Objetivos específicos 

Comparar os referenciais trazidos pelos professores dos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia (área pedagógica e específica) com os que se fazem presentes no Projeto 

Pedagógico do curso (PPC) construído. 

Verificar de que forma os referenciais trazidos pelos professores dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia (área pedagógica e específica) encontram-se ou não integrados no 

planejamento e no desenvolvimento das diversas disciplinas.   

Relevância e justificativa do problema 

A relevância desta pesquisa alicerça-se na necessidade de se avaliar e esclarecer em 

um curso de Pedagogia, sob quais bases, tendencialmente, os professores da área de educação 
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apresentam seus referenciais relacionados à área pedagógica, e os demais professores 

responsáveis pelas áreas de conhecimentos específicos se pautam por proposições destas 

mesmas áreas. 

Esta pesquisa por centrar-se em problema complexo de investigação, encontra restritas 

informações específicas na literatura relativa à temática, razão pela qual propôs-se um estudo 

exploratório. 

Os debates dos quais participei relativos aos fundamentos da Pedagogia, ao curso de 

Pedagogia e à Formação de Pedagogos, remeteram-me inicialmente, a leituras e conceitos de 

pesquisadores da área voltada à formação docente, que contribuíram de forma essencial para 

clarear e delinear a proposta desta investigação. Para tanto, destacam-se, como estudiosos 

nesta temática, Schmied-Kowarzik (1983); Houssaye (2004); Masetto (2010,2012,2015); 

Feldmann (2009); Brzezinski (2012); Libâneo (2006,2011); Saviani (2012),  entre outros. 

Tais autores refletem sobre as mudanças que a universidade vem sofrendo, as 

inovações a serem incorporadas, assim como, o seu papel, qual seja, o de uma instituição 

organizacional aprendente, entendida como um chão fecundo de cooperações eficazes para a 

qualificação não exclusivamente daqueles que nela aprendem, mas também para os que nela 

lecionam.  

No entanto, a presente pesquisa traz um estudo mais aprofundado sobre o corpo 

docente do curso de Pedagogia, no que diz respeito aos referenciais pessoais e profissionais 

com os quais trabalham na formação de pedagogos.  

Relevância social e institucional 

Esta pesquisa proporciona um estudo direcionado para a formação dos professores que 

formam futuros professores de um Curso de Pedagogia, pois, acredita-se que quanto melhor a 

capacitação desses profissionais, melhor será a formação propiciada àqueles que desejam ser 

profissionais da educação.  

Um dos aspectos a justificar a relevância social e institucional desta pesquisa, está no 

fato de que ao se estabelecer a compreensão de como ocorre a formação dos Docentes do 

Curso de Pedagogia, as Instituições de Ensino Superior (IES) terão elementos outros a 

permitir que repensem a constituição do corpo docente, assim como a formação continuada de 

seus professores, em busca de maior coerência com o Projeto Pedagógico.  

Deste modo, entende-se que a obtenção de uma Formação de Professores Inicial 

qualificada dependerá muito da estrutura da constituição do corpo docente e sua ação em 
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conjunto. Um corpo docente agindo coletivamente e com referenciais comuns terá resultados 

positivos nesta formação inicial; já uma ação individual, como, em geral, acontece hoje, leva 

a uma formação fragmentada e distorcida da realidade profissional deste futuro professor. 

Assim, a proposta aqui, é a partir dos dados levantados nesta investigação lançar como 

fundamental um pensar pedagógico coletivo destes formadores de professores para se 

alcançar uma formação pedagógica mais efetiva. 

Propõe-se assim, por meio das ponderações do presente estudo, pensar num curso de 

Pedagogia resultante de um trabalho de integração de áreas diferentes visando uma melhor 

formação inicial do egresso do curso. 

Pensamos que esta pesquisa poderá trazer indicadores de acordo com as Diretrizes 

Curriculares do Curso, do perfil profissional do egresso e do Projeto Pedagógico do Curso, 

para uma atuação integrada dos professores universitários, mesmo com diversos olhares na 

formação do pedagogo. 

Metodologia 

Esta pesquisa foi realizada em uma Universidade pública do Interior do Estado de São 

Paulo, no período de julho 2016 a julho de 2017, com um grupo de 09 professores, do curso 

de Pedagogia, sendo 05 (cinco) da área de educação e 04 (quatro) de áreas de conhecimentos 

específicos.  

Esta pesquisa centra-se na abordagem qualitativa. Ao buscar o significado que os 

professores universitários oferecem e atribuem aos seus referencias, suas ações dentro da 

pedagogia, julgo como metodologia adequada à opção pela pesquisa qualitativa, pois permite 

trabalhar com a pesquisa investigativa a fim de encontrar possíveis respostas para se pensar na 

construção coletiva do curso de Pedagogia. 

Chizzotti (2006) entende a pesquisa como uma teoria reflexível que contém princípios, 

lógicos e epistemológicos que dão base a análise da realidade. Resumindo, toda a pesquisa 

segue uma metodologia de trabalho; isto é a lógica de encadeamento de diligências que o 

pesquisador precisa seguir para encontrar ou confirmar uma verdade, coesa com sua intuição 

da realidade. 

A investigação dos fenômenos humanos, segundo Chizzotti (2006), contempla 

características específicas, das quais se criam e atribuem significados às coisas e às pessoas 

nas interações sociais que podem ser descritas e analisadas. 
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Os procedimentos adotados incluíram estudos e teorizações sobre a Pedagogia e os 

cursos de Pedagogia e, para a coleta de dados, os procedimentos foram respaldados pela 

abordagem de pesquisa qualitativa: em um primeiro momento, a análise documental (DCNs, 

PPC e ementas do curso de pedagogia da faculdade pesquisada) e, posteriormente a realização 

de entrevistas semiestruturadas (realizadas com os professores do curso de pedagogia),  

abordando prioritariamente aspectos relacionados aos referenciais com os quais os professores 

atuam enquanto docentes e aos significados atribuídos a esses referenciais, quando aplicados 

no projeto pedagógico do curso. 

A entrevista semiestruturada é conhecida com semidiretiva ou semiaberta. Em se 

tratando da entrevista semiestruturada, a atenção direcionou-se à formulação de perguntas 

básicas para o tema que estamos investigando.  

O aspecto basilar é posto pelo investigador-entrevistador. Assim é que para Triviños 

(1987), a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, 

mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a 

presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações. 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Já Manzini (1990/1991, p. 154), define a entrevista semiestruturada como foco em um 

determinado assunto, e partindo deste assunto elabora-se um roteiro com perguntas principais, 

que pode ser complementadas por outras questões intrínsecas às circunstâncias momentâneas 

à entrevista. 

Ainda, segundo Manzini (1990/1991, p. 154), esse tipo de entrevista pode fazer 

emergir informações de forma mais livre e espontânea, deste modo, as respostas não estão 

condicionadas a um padrão de alternativas.  

Assim, o desenvolvimento da pesquisa pressupôs inicialmente, a realização de um 

planejamento do roteiro de entrevista voltado à aplicação de um “pré-teste” com professores 

de cursos de pedagogia pertencentes ao grupo de sujeitos da pesquisa, com o objetivo de 

verificar se as questões encontravam-se em condições de serem compreendidas e respondidas 

pelos sujeitos desta pesquisa. Após a aplicação desse teste e com as alterações/ajustes 

procedidos partiu-se para a pesquisa de campo. (APÊNDICE A). 

Em relação à interpretação dos dados, Chizzotti (2006) assim se expressa: 

A decodificação de um documento pode utilizar-se de diferentes 

procedimentos para alcançar o significado profundo das comunicações nele 

cifradas. A escolha do procedimento mais adequado depende do material a 

ser analisado, dos objetivos da pesquisa e da posição ideológica e social do 

analisador. (CHIZZOTTI, 2006, p. 98). 
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Assim sendo, entende-se que a análise de conteúdo é, sem dúvida, um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações, cujo intuito é extrapolar as inseguranças e enriquece a 

leitura dos dados colhidos. Ainda, de acordo com Chizzotti (2006, p. 98), “o objetivo da 

análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”.  

Consoante ao acima exposto apresenta-se a seguinte organização estrutural deste 

estudo:  

Capítulo I – Pedagogia: Paideia de Múltiplos Significados. Este capítulo apresenta 

reflexões acerca da Pedagogia. Trata do pensar o termo Pedagogia na concepção de diversos 

autores, refletindo sobre o cerne da palavra “pedagogia” e sua importância para o mundo, 

como ciência da educação e ensino. Este capítulo constitui-se de base para a compreensão das 

questões desenvolvidas no segundo capítulo. 

Capítulo II – O Devir da Pedagogia e sua Historicidade: destrinchando as Máscaras 

oficiais. Neste capítulo faz-se a análise das Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia. 

Partindo-se das concepções do termo pedagogia, este capítulo tem por objetivo refletir acerca 

das questões que representam a Pedagogia no contexto das políticas públicas. Para tanto, faz-

se breve histórico dos Pareceres e Resoluções, com o intuito de descrever, de modo sucinto, 

documentos que permitem situar normativas relativas ao âmbito curricular da Pedagogia, na 

esfera da graduação e de cursos de formação pedagógica. Destacam-se neste contexto, entre 

outros, a Resolução CNE/CP n. 1, de 15  de maio de 2006, que institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, e a Resolução n. 2, de 1º de julho de 

2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e, para a formação continuada. 

Capítulo III - Caracterizando o projeto pedagógico do Curso de Pedagogia de uma 

Instituição de Ensino Superior do Interior do Estado de São Paulo. Neste capítulo 

desenvolve-se estudo sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da instituição 

investigada.   

Capítulo IV. Itinerários e Narrativas: retratando a Pesquisa. Neste capítulo retrata-se 

a pesquisa de Campo no que diz respeito aos referenciais docentes, que se desdobram em 

ponderações sobre a Formação de Professores e Saberes Docentes, a fim de apresentar 

apontamentos necessários ao curso de Pedagogia. Ao congregar elementos que permitem 

repensar a Pedagogia como instrumento formativo, reflete-se a “pedagogia” da Pedagogia, na 

estrutura de um curso de Licenciatura em Pedagogia. Toma-se como ponto de análise as 
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dimensões dos referenciais de cada professor universitário reverberadas na constituição de sua 

identidade profissional. Neste sentido, a presente investigação revelou, nos bastidores das 

leituras e das análises das falas dos professores investigados, a necessidade de se pensar em 

um projeto de integração efetiva com todos os envolvidos que lecionam no curso de 

pedagogia, pois da forma como se apresenta, hoje, denotam-se dificuldades por promover a 

articulação efetiva entre as disciplinas da matriz curricular. 

Por fim, no Capítulo V - De volta ao Início - respostas ao problema da pesquisa, são 

refletidos os caminhos já percorridos, dando visibilidade à necessidade de pensar em um 

Curso de Pedagogia atento às experiências e às representações sociais. São aspectos 

constituintes das máscaras provenientes dos cursos de pedagogia que escondem a face de cada 

professor universitário. Finaliza-se respondendo ao problema inicial desta pesquisa, assim 

como, apresentando possíveis contribuições para se pensar na reconfiguração do curso de 

pedagogia, com base em novas dimensões. 
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I. PEDAGOGIA: PAIDEIA DE MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS 

 

 

Luto da Educação 

 

Trajetória 

História 

Dialéticas 

Falência 

Do sistema que envolve 

A educação 

No luto 

Eu luto 

No luto 

Bruto... 

  

Da educação 

Ao desaparecimento 

Da pedagogia 

No aniquilamento 

Do ensino 

No óbito, ou não óbvio 

Da escola 

Perecimento 

  

  

 

 

Do conhecimento 

Passamento 

Dos pensamentos, não 

conclusos! 

Estiolamento 

Da competência 

Decesso 

Do saber 

Definhamento 

Da Ciência 

As praticas pedagógicas 

Que envolve a pedagogia 

como educação  

Da cultura 

A morte 

O luto 

Eu luto 

Pela educação! 

 
(Marciléia Sampaio) 
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Pedagogia: Paideia de Múltiplos Significados 

 

o longo da história a palavra “pedagogia” foi se ampliando, modificando, 

ganhando e perdendo significados. Assim é que filósofos, pedagogos e 

estudiosos da educação, ao longo do tempo, foram a ela atribuindo 

diferentes significados. Esses diversos significados, sejam filosóficos ou 

pedagógicos, pressupõe-se, contribuíram para a indefinição epistemológica da pedagogia, 

uma vez que se constatam questionamentos de diversas ordens, como, a “identidade da 

Pedagogia”; o da condição de ser a Pedagogia “ciência” ou não; ou qual de fato, é o objeto de 

estudo da Pedagogia – se “educação” ou se “ensino”.  

Ante a essas reflexões, propõe-se neste capítulo destacar vários olhares constituídos 

pelos educadores sobre a Pedagogia, seja como ciência da educação, seja como ensino, assim 

como a Pedagogia é apresentada na legislação em vigor. Não se tem aqui a pretensão de 

descrever a história da Pedagogia, nem tão pouco ressaltar seus retrocessos ou seus avanços, 

mas, o objetivo é destacar os múltiplos discursos alusivos à Pedagogia, em dois recortes: o 

primeiro, quando a Pedagogia focaliza uma educação mais centrada no individual, como, por 

exemplo, na Grécia antiga até o início do Século XVIII, e o outro recorte, é quando a 

Pedagogia preocupa-se por desenvolver uma educação coletiva e ganha caráter de 

cientificidade, período que se inicia  nos fins do século XVIII e estendendo-se até  o presente 

século. 

No primeiro recorte considera-se como significativa a história da civilização ocidental, 

uma vez que consolida a importância da educação por meio da Pedagogia, sendo esta 

compreendida como a maneira de instituir o procedimento educativo. A definição da palavra 

“pedagogia” se origina na Grécia Antiga e, tem duas raízes em sua constituição: "paidos" que 

significa ("da criança") e "agein" que pode ser traduzido como ("conduzir").  

É importante ressaltar que na passagem do grego para a língua latina (Saviani, 2012) 

originou-se o termo “paedagogatus” que significa educação, instrução; e “paedagogus” e 

“paedagoga”, com o sentido de pedagogo, preceptor, mestre, guia, aquele que de certa forma 

conduz; e “paedagogium” é entendido como um substantivo neutro, significando tanto a 

escola, ou mais especificamente, os escravos, como as crianças que frequentavam essa escola. 

Assim, a problemática pedagógica era expressa pelas palavras “pedagogatus” e “institutio”, 

uma vez não haver registro do termo “pedagogia.” Já no latim clássico, a palavra “institutio” 

era compreendida como educação ou formação, absorvendo assim, o sentido grego de 

A 
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“paideia”, afirma Saviani (2012, p.4). Cumpre destacar que a trajetória histórica da 

problemática da pedagogia não está relacionada necessariamente com a trajetória histórica do 

termo pedagogia. 

Na Grécia Clássica surgiram várias ações que visavam ampliar a finalidade da 

educação, como por exemplo: pensar no que é melhor ensinar? E, como é melhor ensinar? 

Buscava-se desenvolver a inteligência crítica, o homem livre para refletir ponderações acerca 

da sua realidade, preparando-o não para submeter-se ao destino, mas para ser sujeito ativo de 

transformação como cidadão; é neste sentido que a educação grega se concretizava como uma 

educação revolucionária. 

Vale lembrar que na antiga Grécia, os “pedagogos” eram chamados de escravos, uma 

vez que acompanhavam as crianças durante o caminho da “escola”. Ressalta-se ainda que, 

como escravo, este deveria ser subordinado à criança, entretanto caso fosse necessário, o 

escravo “pedagogo” teria que demonstrar sua autoridade. Desse modo, escravos “pedagogos” 

conseguiam desenvolver amplas habilidades no manejo com as crianças, uma vez que sua 

função era garantir a educação dessas crianças.  

Para Ghiraldelli Jr. (2006), a Paidagogia indicava, na Grécia antiga, o cortejo e a 

vigilância do jovem. “O paidagogo (o condutor da criança) era o escravo cuja atividade 

específica consistia em guiar as crianças à escola, seja a didascaléia, onde receberiam as 

primeiras letras, seja o gymnásion, local de cultivo do corpo.” (Ghiraldelli Jr., 2006, p.8). 

A Grécia clássica pode ser considerada como berço da Pedagogia, uma vez que nesse 

período é que surgiram as principais ideias sobre a ação pedagógica; ideias essas que 

influenciaram por longo tempo histórico, não só a educação, mas toda a cultura ocidental, 

além de vincular a figura do “Pedagogo” à formação das crianças, formação esta voltada não 

só para o ensino de letras, mas com o sentido de educação para vida. 

 Sócrates, por exemplo, foi um dos pensadores da educação para vida. Sócrates
1
 não 

deixou qualquer escrito, daí porque só podemos ter acesso às suas ideias por meio da 

produção de seus discípulos. Sócrates é considerado um dos precursores da pedagogia 

humanista e libertária
2
. 

A Pedagogia para Sócrates consistia no diálogo vivo e dinâmico; entendendo-se aqui 

diálogo não no sentido de uma disputa retórica, cujo objetivo seria a vitória de um dos lados, 

mas como algo maior, uma construção conjunta que visava atingir a verdade. Tal atitude 

                                                             
1
 Sócrates nasceu em Atenas, provavelmente no ano de 470 a. C. Tornou-se um dos principais pensadores da 

Grécia Antiga. Pode-se afirmar que Sócrates fundou o que conhecemos hoje por filosofia ocidental. Seus estudos 

e pensamentos falam sobre a essência da natureza  da alma humana. 
2
 Informações obtidas pelo site: http://www.pedagogia.com.br/biografia/socrates.php  Acesso em: 7 jul.2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_cl%C3%A1ssica
http://www.pedagogia.com.br/biografia/socrates.php
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demonstrava uma conduta pedagógico-educacional densamente libertadora, pois tinha como 

alvo a aprendizagem do interlocutor, ou seja, do educando. 

  Um método bastante conhecido dos ensinamentos de Sócrates era a "maiêutica", ou 

seja, um caminho voltado ao que nominamos por "parir ideias". Trata-se de uma arte de 

purificação por meio da impugnação das opiniões falsas e preconcebidas, questionando as 

definições produzidas e acolhidas pelo senso comum. 

 Para Platão,
3
 a educação deveria elevar o corpo e a alma à perfeição. Platão pode ser 

considerado como um dos primeiros pedagogos, não só por ter idealizado um sistema 

educacional para sua época, mas, por tê-lo interligado a uma extensão ética e política. A 

finalidade da educação para o filósofo era a formação do homem moral, convivendo em um 

Estado justo e digno. 

Platão defendia a ideia de que a alma precede o corpo e que, antes de 

encarnar, tem acesso ao conhecimento. Dessa forma, todo aprendizado não 

passaria de um esforço de reminiscência - um dos princípios centrais do 

pensamento do filósofo. Com base nessa teoria, que não encontra eco na 

ciência contemporânea, Platão defendia uma ideia que, paradoxalmente, 

sustenta grande parte da pedagogia atual: não é possível ou desejável 

transmitir conhecimentos aos alunos, mas, antes, levá-los a procurar 

respostas, eles mesmos, às suas inquietações. Por isso, o filósofo rejeitava 

métodos de ensino autoritários. Ele acreditava que se deveria deixar os 

estudantes, sobretudo as crianças, à vontade para que pudessem se 

desenvolver livremente. Nesse ponto, a pedagogia de Platão se aproxima de 

sua filosofia, em que a busca da verdade é mais importante do que dogmas 

incontestáveis. O processo dialético platônico - pelo qual, ao longo do debate 

de ideias, depuram-se o pensamento e os dilemas morais - também se 

relaciona com a procura de respostas durante o aprendizado. (FERRARI, 

2011).4 (grifo da pesquisadora). 

A educação, de acordo com a visão platônica, tinha como um dos objetivos  testar as 

habilidades dos alunos, de modo que somente os “mais inclinados” ao conhecimento teriam a 

oportunidade de receber  a formação completa para que, no futuro pudessem ser governantes.  

Já Aristóteles,
5
 entendia que em havendo o descuido com a educação, o Estado 

sofreria por consequência. Considerando os grandes pensadores da Grécia antiga, sem dúvida, 

Aristóteles foi o que mais influenciou a civilização ocidental. 

 
                                                             
3
 Platão nasceu por volta de 427 a.c em uma família aristocrática de Atenas. Quando completou 20 anos, 

aproximou-se de Sócrates, por quem tinha ampla admiração. Platão acreditava em um sistema de ensino que  

possibilitasse a mobilização de toda a sociedade para formar homens sábios no caminho da virtude. 
4
FERRARI, Marcio. Platão. Educar para Crescer, São Paulo,2011. Disponível em: 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/platao-307607.shtml. Acesso em: 3 jul. 2016. 
5
 Aristóteles nasceu em 384 a.C. em Estagira, na Macedônia. Filho de médico, aos 17 anos foi enviado à 

Academia de Platão, em Atenas, onde realizou seus estudou e desenvolveu sua filosofia por cerca de 20 anos. 

Sua obra teve por objetivo levar os alunos a dominar a retórica para defender qualquer ponto de vista. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/platao-307607.shtml
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Aristóteles não era, como Platão, um crítico da sociedade e da democracia de 

Atenas. Ao contrário, considerava a família, como se constituía na época, o 

núcleo inicial da organização das cidades e a primeira instância da educação 

das crianças. Atribuía, no entanto, aos governantes e aos legisladores o 

dever de regular e vigiar o funcionamento das famílias para garantir que as 

crianças crescessem com saúde e obrigações cívicas. Por isso, o Estado 

deveria também ser o único responsável pelo ensino. Na escola, o princípio 

do aprendizado seria a imitação. Segundo ele, os bons hábitos se formavam 

nas crianças pelo exemplo dos adultos. Quanto ao conteúdo dos estudos, 

Aristóteles via com desconfiança o saber "útil", uma vez que cabia aos 

escravos exercer a maioria dos ofícios, considerados indignos dos homens 

livres. (FERRARI, 2011).
6
 (grifo da pesquisadora).    

A importância de Aristóteles no âmbito educacional é grande, mas de modo indireto, 

pois suas contribuições para o ensino estão relacionadas nos escritos sobre Política e Ética. 

Ele também expressa pela primeira vez a obrigatoriamente da educação ser tratada por 

legislação. 

Segundo Dermeval Saviani (2008), 

Desde a Grécia, delineou-se uma dupla referência para o conceito de 

pedagogia. De um lado, foi desenvolvendo-se uma reflexão estreitamente 

ligada à filosofia, elaborada em função da finalidade ética que guia a 

atividade educativa. De outro lado, o sentido empírico e prático inerente à 

paideia entendida como a formação da criança para vida reforçou o aspecto 

metodológico presente já no sentido etimológico da pedagogia como meio, 

caminho: a condução da criança. (SAVIANI, 2008, p. 2). 

Durante os séculos XVII e XVIII foram travados grandes debates no campo da 

educação, tendo como alvo, sobretudo, questões afetas à atualização dos processos 

pedagógicos, bem como à revisão do conceito de infância e do campo da pedagogia. 

Pensadores de relevância despontaram nesse período: Comenius, John Locke, Rousseau, 

Herbart, Hegel, Kant, entre outros.  

Uma das obras mais importantes de Comenius
7
 foi a “Didática Magna”, produção essa 

que marcou o início da sistematização da pedagogia e da didática no Ocidente. Comenius 

sistematizou a racionalização das ações educativas, parte das teorias da didática, englobando 

                                                             
6
 FERRARI, Márcio. Aristóteles. Educar para crescer. São Paulo: Abril, 2011.  

Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/aristoteles-307025.shtml?page=page2 

Acesso em: 3  jul.2016. 
7
 Jan Amos Komenský (em latim, Iohannes Amos Comenius); em português, Comênio. Nasceu em Nivnice, 28 

de março de 1592 – e faleceu em Amsterdam, 15 de novembro de 1670. Foi bispo protestante da Igreja 

Moraviana, educador, cientista e escritor. Como pedagogo foi considerado o fundador da didática moderna. 

Disponível em: http://www.infoescola.com/biografias/jan-amos-comenius/. Acesso em: 3 jul. 2016. 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/aristoteles-307025.shtml?page=page2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nivnice
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1592
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1670
http://www.infoescola.com/biografias/jan-amos-comenius/
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até os dilemas da sala de aula no dia-a-dia. "Age idiotamente aquele que pretende ensinar aos 

alunos não quanto eles podem aprender, mas quanto ele próprio deseja." (COMENIUS).
8
  

Comenius foi considerado o criador da Pedagogia Moderna, representando um marco 

no desenvolvimento da pedagogia. Com base em um ideal pedagógico centrado no princípio 

“Ensinar tudo a todos”, Comenius sintetizava os alicerces e os preceitos necessários à 

condução do Homem em sua atuação, ou seja, como autor de seu percurso de aprendizagem. 

Comenius articulava suas reflexões sobre teoria e prática, no entanto, concedeu destaque à 

prática como elemento fundamental do processo ensino-aprendizagem.    

Outro pensador importante foi John Locke
9
 - compreendia que sem a educação a 

criança estaria condenada ao estado de ignorância. Para este pensador, a mente da criança era 

entendida como um papel em branco e, o professor seria o responsável por preencher este 

papel com todas as informações necessárias para seu desenvolvimento. 

No campo da educação, o pensador inglês desenvolveu seus estudos para um pensar 

próprio pela criança; suas verificações sobre o conhecimento o conduziram a um aprendizado 

lógico, ficando assim conhecido pela sua mais ilustre afirmação: “a mente humana é tábula 

rasa”. Logo, o aprendizado para Locke estava sujeito às informações e vivências às quais a 

criança haveria de receber, absorvendo de maneira previsível e passiva; sendo assim, a 

educação era vista como instrução. 

Entende-se que de certa forma, a educação para Locke estava relacionada à formação 

da criança como indivíduo virtuoso para o convívio em sociedade, uma vez que, sozinha, ela 

se tornava desprovida de matéria-prima para desenvolver o raciocínio, bem como sem direção 

para adquiri-lo, estando submersa ao egocentrismo e à ignorância moral. Precisava de um 

mentor para motivá-la, uma vez que não era dotada de motivação natural para o aprendizado.  

“A principal coisa que se deve atender na educação dos meninos são os hábitos que se 

chegam contrair em princípio moral.” (LOCKE, 1986, p. 53). A formação traz em suas 

dimensões a educação moral, este é o primordial objetivo da proposta educacional de John 

Locke. Dito em outras palavras, Locke visava à formação do homem desenvolvendo as 

habilidades para atuar conforme as ordens da razão burguesa.  

                                                             
8
 COMENIUS. Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/pensadores-da-educacao/comenio.shtml. 

Acesso em: 08 jul. 2016. 
9 John Locke nasceu em Wrington, no sudoeste da Inglaterra, em 1632. Aos 20 anos, entrou para a Universidade 

de Oxford, onde orientou os estudos para as ciências naturais e a medicina. Em seus últimos anos, viveu no 

campo, perto de Oates e foi mentor intelectual do Partido Liberal. Morreu de causas naturais em 1704. 

Disponível em: educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/john-locke-307434.shtml. Acesso em: 09 jul. 

2016. 
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Assim “[...] a virtude somente, a única coisa difícil e essencial na educação [...]” 

(LOCKE, 1986, p. 102). Em outro momento Locke relatou que esta é “[...] a primeira e a mais 

necessária das qualidades que correspondem a um homem ou a um cavalheiro.” (LOCKE, 

1986, p. 189). Para a educação o que de fato interessa é inculcar ordens, formando hábitos que 

deverão permanecer por toda vida do indivíduo.
10

 

Locke não acreditava em educar com prêmios e punições, pois não via nessas ações 

uma função didática. Afirmava que punições só ocasionavam medo e mal-estar nas crianças; 

o importante era conduzi-las ao pensar para que desenvolvessem a dependência dos sentidos. 

Para Rousseau,
11

 a educação vincula-se ao respeito ao desenvolvimento físico e 

cognitivo da criança. Daí porque a criança devesse ser educada especialmente em liberdade e 

viver cada etapa da infância na completude de seus sentidos. Entende-se por liberdade, a 

dependência das coisas (em oposição à dependência da vontade dos adultos). 

Entre os escritos de Rousseau, destacam-se duas obras: a primeira conhecida como: 

Do Contrato Social - em que exibe seu ponto de vista sobre a ordem política; e a segunda: 

Emílio ou da Educação - meticuloso tratado sobre educação em que prescreve o passo a passo 

da formação de um jovem fictício, do nascimento aos 25 anos.
12

  

Rousseau buscou dividir a vida do jovem, em seu livro “Emílio”, em cinco fases: 

lactância (até 2 anos); infância (de 2 a 12); adolescência (de 12 a 15); mocidade (de 15 a 20); 

e,  início da idade adulta (de 20 a 25).  

Para a Pedagogia, o que interessa são os três primeiros momentos, pois são períodos 

em que Rousseau descreve suas ideias sobre a educação como um processo submisso à vida, 

ou seja, aquilo que ele denominou como “evolução natural”, o que ficou conhecido como 

método natural.  

A função do mestre (professor) é intrometer-se o menos possível no desenvolver do 

jovem, principalmente até aos 12 anos, pois para o filósofo até esta idade, a criança não teria 

como contar com a razão; para esta etapa nominou de procedimento de “educação negativa”, 

enfatizando em não ensinar a verdade das coisas, mas sim, resguardar o coração da 

devassidão e a alma do erro. Assim, Rousseau acreditava que quando o aluno tornasse adulto 

saberia defender-se dos perigos e das intimidações.  

                                                             
10

 LOCKE, John. Pensamientos sobre la educación. Madrid: Akal, 1986. 
11

 Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, Suíça, em 1712. Sua mãe morreu durante seu parto. Viveu 

primeiro com o pai, depois com parentes da mãe e aos 16 anos partiu para uma vida de aventureiro. Até 30 anos 

dedicou-se às atividades de tutoria de crianças ricas. Morreu em 1778, no interior da França.  
12

 O objetivo de Rousseau era tanto formar o homem quanto o cidadão. Segundo Maria Constança Peres Pissarra, 

professora de filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. "A dimensão política é crucial em seus 

princípios de educação." 
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Rousseau apresenta uma nova proposta de educação, enfatizando a 

necessidade de educar a criança para que se torne autônoma, ou seja, tornar-

se sujeito e dona de seu próprio destino, passando a pensar por conta própria. 

O pensador no contexto de sua época reformulou princípios educacionais, 

elaborando uma educação libertadora, na Pedagogia natural, Emílio é 

totalmente livre, que brinca, que cai e até se machuca, afirmando, assim, 

que a função da educação é ensinar a criança a viver, aprender e exercer a 

liberdade. (MELO, 2012).
13

  (grifo da pesquisadora). 

Ao estudar a Pedagogia de Rousseau salta-nos aos olhos que sua forma de pensar na 

Pedagogia é pensar na Educação e não apenas no ensino. 

             Outra proposta é a Pedagogia herbartiana que tinha por objetivo além do acúmulo de 

informações, a formação moral do estudante. Pois considerava a criança um ser que poderia 

ser moldado intelectualmente e, inclusive psiquicamente. Herbart
14

 evidenciou em sua 

Pedagogia, a instrução de conceitos. Destacou também a relação “teoria e prática” em sua 

proposta de uma fundamentação científica da pedagogia. Para ele, contudo, trata-se de uma 

determinação de sentido do que da educação, de uma “pedagogia geral derivada do objetivo  

da educação” (SCHMIED-KOWARZIK, 1983, p.30).  

Nesse sentido, a instrução era o componente essencial dos três procedimentos a 

compor a ação pedagógica. 

Primeiro, é o “governo”, ou seja, para Herbart é a manutenção da ordem pelo controle 

da conduta da criança que deveria ser inicialmente realizada pelos pais e, posteriormente, 

pelos professores.  

Para Herbart, a educação é um processo em que “a humanidade se educa a si 

mesma... através do universo de ideias que ela produz”. Por isto, “o máximo 

que a humanidade pode fazer em cada momento de sua continuidade é 

oferecer de modo concentrado todo o ganho de suas tentativas à 

descendência”. Mas, como a determinação de sentido da educação se orienta 

conforme o horizonte que se traz consigo, esta noção pode ser delegada ao 

acaso ou à arbitrariedade do indivíduo. (SCHIMIED-KOWARDZIK, 1983, 

p.30). 

Segundo, é a instrução educativa cujo núcleo deveria ser o interesse, até mesmo 

diverso. E, por fim, o terceiro procedimento - a disciplina com o objetivo de conservar a 

vontade na direção da virtude. Nesta fase, a meta era estabelecer a autodeterminação como 

                                                             
13

PORTAL EDUCAÇÃO. Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/14015/as-

contribuicoes-de-jean-jacques-rousseau-para-a-humanidade#ixzz4DUGucyCd . Acesso em: 10 jul.2016. Artigo 

de Rita de Cassia Melo, 2012. 
14

 Johann Friedrich Herbart nasceu em Oldenhurgo (Alemanha) em 1776. Em 1805 foi professor de Filosofia em 

Goetingen; mais tarde, em Königsberg, de 1809 a 1833. Morreu em 1841, depois de uma vida entregue 

inteiramente à atividade acadêmica. Destacam-se entre as obras pedagógicas de Herbart: Relatórios de um 

Preceptor; Pedagogia Geral deduzida do fim da Educação; Esboço para um curso de Pedagogia; Lições 

Preliminares sobre Pedagogia e Ideia de Pestalozzi de um ABC da instrução. 

http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/14015/as-contribuicoes-de-jean-jacques-rousseau-para-a-humanidade#ixzz4DUGucyCd
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/14015/as-contribuicoes-de-jean-jacques-rousseau-para-a-humanidade#ixzz4DUGucyCd
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condição da formação do caráter da criança. Este procedimento pressupõe um processo 

interno, ou seja, parte do aluno. Larroyo (1974), com base em Herbart, destaca:  

Com nítida consciência da tarefa que se propôs, mostrou que, antes de tudo, 

é preciso diferenciar a Pedagogia como ciência, da arte da educação. "Qual é 

o conteúdo de uma ciência? Uma coordenação de postulados que constituem 

uma totalidade de ideias e que, na medida do possível, procedem uns de 

outros como consequências de princípios e como princípios de fundamentos. 

Que é arte? Uma soma de habilidades que há de reunir-se para conseguir um 

determinado fim. A ciência, pois, exige derivar os postulados de seus 

fundamentos - pensar filosófico; a arte exige atuar sempre apenas de acordo 

com os resultados daquele; não pode, durante sua execução, perder-se em 

especulações.” (LARROYO
 
,1974, p.631).

15
  

A educação da Grécia Antiga até o século XVIII centrava-se em uma relação 

exclusivamente afetiva; era uma relação muito íntima entre o tutor e o instruído. A concepção 

de educar até o século XVIII não focada na educação coletiva, porque não existia nesse 

período, a concepção de pedagogia como se tem hoje. O que se quer afirmar é que a 

pedagogia não era vista como campo científico profissional, pois o educar era uma iniciativa 

individual e não coletiva. 

 Sobre esta questão, Locke destacava como o importante para a educação, a formação 

de homens virtuosos para o convívio numa sociedade liberal. Locke preconizava a ideia da 

formação moral, assim o homem educado deveria agir com empatia para com os outros. Por 

decorrência, seria possível se chegar a uma sociedade virtuosa e, portanto, não individualista.  

Contrariando ao que muitos consideravam Locke como pai da filosofia individual, a educação 

passou a se desenvolver no século XIX, direcionada no sentido de uma formação coletiva, 

porque nesta época surgia a formação do Estado Nação, ou seja, o Estado sendo considerado 

como um ente coletivo, soberano, genérico, não personalizado e diferente do antigo regime da 

ideia de um Rei (monarquia). Nesse contexto, a relação educacional gradualmente foi se 

transformando para uma relação coletiva, não mais individual; a ideia de professor e alunos 

no sentido amplo, não mais do tutor e do instruído, não mais uma relação individual, mas sim, 

uma relação coletiva. Nasceu assim, a preocupação do ensinar coletivo.   

No segundo recorte, já no final do século XVII, Herbart estabeleceu dois aspectos da 

tradição pedagógica sendo reconhecidos como distintos e unificados num sistema muito 

coerente: “os fins da educação, que a pedagogia deve elaborar a partir da ética; e os meios 

educacionais, que a mesma pedagogia elabora como base na psicologia. A partir daí, a 
                                                             
15

 Herbart e o Sistema da Teoria Educativa. Extraído do livro história geral da pedagogia, de Francisco Larroyo. 

LARROYO, Francisco. História geral da pedagogia. 2.ed. São Paulo: Mestre Jou, 1974. p. 631-639 e 649-653. 

Disponível em: http://abcfeliz.blogspot.com.br/p/instrucao-educativa.html, Acesso em: 10 jul. 2016. 
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pedagogia consolidou-se como disciplina universitária de estudos e pesquisas educacionais”, 

afirma Saviani (2012, p.2). 

Destaca-se que a pedagogia, no sentido etimológico, foi compreendida como “arte de 

condução de crianças”, o que deu a ela uma roupagem de “doutrina da educação”, até que no 

final do século XVIII, por meio das grandes contribuições de Herbart, houve a consolidação 

da pedagogia como disciplina na universidade, e não mais como arte. 

A questão curiosa aqui é saber o caminho pelo qual ela, a Pedagogia, saltou da arte 

para a ciência; caminho esse embaraçoso, em razão da sistemática entre seu desígnio de teoria 

da ação educativa e sua vocação notoriamente prática. Em diferentes países e tradições 

culturais, a Pedagogia se reportou ora à teoria da educação, ora às ações orientadoras para o 

ensino. Com Herbart, em sua obra “Pedagogia geral”, de 1806, a Pedagogia, sem dúvida, 

ganhou o estatuto de ciência uma vez que, no contexto da averiguação filosófica de sua época, 

centrava-se em duas bases: a Psicologia e a Ética, começando assim, sua abordagem 

epistemológica no âmbito teórico. (FRANCO; LIBÂNEO; PIMENTA, 2007, p. 64). 

No final do século XIX e início do século XX aumentaram os debates sobre educação 

e, especialmente, sobre as novas pesquisas no campo da psicologia referentes ao 

desenvolvimento da aprendizagem, com ênfase na criança. Tem-se como desdobramento um 

expressivo número de profissionais voltados à reflexão e à pesquisa sobre os temas 

pedagógicos abarcando os métodos de ensino e as relações pedagógicas em diversos 

contextos educativos, o que deu origem a múltiplos movimentos no âmbito educacional. A 

Pedagogia ganhou força como ciência da educação, ainda mais pelo surgimento de 

movimentos como: Escola Nova, Pedagogia do método intuitivo, Pedagogia Waldorf, 

Pedagogia Socialista, entre outros. 

Desse modo, pode-se compreender que o “pedagogista” e o “pedagogo”, passaram a 

ser, “de fato e de direito” investidos em um papel cuja função tornou-se reflexiva/ 

investigativa e, portanto, científica quando voltada ao processo educativo.  

A Pedagogia no século XX institucionalizou-se como campo de “conhecimento- 

científico-profissional” e a formação de seus profissionais passou a acontecer nas 

Universidades, em cursos superiores, cursos esses responsáveis por excelência, pela promoção 

de temas pautados na Educação, nominados de Licenciatura. 

Segundo Ghiraldelli Jr.(2006), três tradições de estudos educacionais se 

responsabilizaram pela configuração atual da Pedagogia, quais sejam: a francesa, na linha da 

sociologia de Émile Durkheim (1858-1917) dedicou algumas obras bastante respeitadas à 

Pedagogia, como por exemplo, Educação e Sociologia, de 1903, em que destacou o papel da 
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sociedade nos procedimentos educativos, em que a educação, além de arte, pode ser vista 

como ciência que cria a teoria para acender e nortear a ação daquele que educa. E, as tradições 

alemã e americana, conforme as filosofias e psicologias de Johann Friedrich Herbart (1776-

1841) e John Dewey (1859-1952).  

Ainda, para Ghiraldelli Jr. (2006), a primeira tradição ocorreu entre o final do século 

XIX e o início do XX, em que Durkheim se dedicou a definir "pedagogia", "educação" e 

"ciências da educação". A educação, conceituada como o fato social, sendo a sociedade 

transmissora do patrimônio cultural, em que as experiências são passadas de geração para 

geração, de modo a garantir a continuação histórica. Neste contexto, a pedagogia, não foi 

mais vista como teoria da educação, mas como literatura de impugnação da educação em 

vigor. 

Nesta primeira tradição, Durkheim incumbiu de substituir a filosofia pela tarefa de 

propor fins para a educação. Já à segunda tradição caberia o fazer, ou seja, considerar os 

meios e os instrumentos para a didática. Além do mais, o pensamento herbartiano fundamenta 

a pedagogia na psicologia.   

Herbart, antes de Durkheim, e Dewey, concomitante e após ele, 

compreendem o termo pedagogia no interior de outras constelações 

conceituais. Herbart não separa ciência e pedagogia; ao contrário, é 

exatamente ele o formulador, em nossos tempos, da ideia da "pedagogia 

como ciência da educação. (GHIRALDELLI Jr., 2006, p.8).   

Na terceira tradição, Dewey não afastou a pedagogia da filosofia. Por pertencer a uma  

corrente filosófica denominada pragmatismo, Dewey compreendeu que o melhor lugar para 

averiguar a veracidade de uma teoria do conhecimento é numa situação de ensino. Desse 

modo, Dewey estabeleceu a relação entre filosofia e educação, afirma Ghiraldelli Jr. (2006). 

 O importante é menos o estabelecimento de fins para a educação propostos 

pela filosofia e mais a averiguação da veracidade de uma filosofia (uma 

teoria do conhecimento) proporcionada pela educação. A educação torna-se 

o banco de provas da filosofia. A filosofia, então, é uma filosofia da 

educação. Pedagogia, filosofia e filosofia da educação, na concepção 

deweyana tornam-se, em alguma medida, sinônimos. (GHIRALDELLI Jr., 

2006, p.9). 

Ghiraldelli Jr. (2006) compreende que os herdeiros dessas três tradições, os estudiosos 

contemporâneos da educação empregam o termo da pedagogia, alternada ou simultaneamente, 

negativa ou positivamente, com base nas significações anteriormente expostas, isto é, como 

“utopia educacional”, como “ciência da educação” e como “filosofia da educação.” 
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Isto posto, compreende-se que a ação educativa por ser um fato social, sua raiz está 

atrelada à própria humanidade. No trajeto da história do Ocidente, a Pedagogia apresentou-se 

como indissociável entre a prática educativa e a sua teorização, isto elevou o saber 

pedagógico a um nível extremamente científico. A Pedagogia desenvolveu-se numa relação 

muito íntima com a prática educativa e, por este motivo, tornou-se ciência desta prática, sendo 

em alguns contextos identificada como modo intencional de efetivação da educação.   

O próximo passo dessas reflexões leva-nos a analisar as concepções pedagógicas, bem 

como as considerações sobre o entendimento conceitual da pedagogia, segundo a visão de 

alguns filósofos, pedagogos e estudiosos da educação. 

1.1. Vai  e Vem das Concepções Pedagógicas 

 “A pedagogia é o tormento da nossa escola 

normal que desejaria ser o tormento das 

universidades e de todos os futuros professores, 

ensinando-lhes aquilo que não pode ser 

ensinado.” (Gentile)  

                                           

As questões tratadas anteriormente representam uma tentativa de situar o termo 

pedagogia no pensamento histórico pedagógico, passando pela instrução pedagógica, se assim 

pode-se afirmar, de Sócrates, Platão, Aristóteles, depois pela pedagogia cristã, pedagogias dos 

humanistas, pedagogia da natureza (Comenius), bem como, a teoria da evolução e a 

sistematização de Herbart; concepções essas que apontam um arcabouço teórico pautado no 

ensino, na instrução, ou seja, na formação intelectual. Nota-se o foco na transmissão de 

conhecimentos acumulados pela humanidade exigindo, por parte dos alunos, a assimilação 

dos conteúdos transmitidos.  

[...] os saberes pedagógicos são produzidos pelos pedagogos; os saberes 

pedagógicos se inscrevem em uma tradição de pedagogos (Sócrates, 

Comenius, Pestalozzi, Dewey, Oury, etc.); os saberes pedagógicos de tal 

tradição são tão legítimos quanto aos saberes sobre a educação (Platão, 

Rousseau, Durkheim, Piaget, etc.); os saberes pedagógicos não podem ser 

confundidos com os saberes disciplinares. (HOUSSAYE, 2004, p.8). 

Nesse contexto, a prática era originada pela teoria que a enquadrava fornecendo o 

conteúdo, bem como, a maneira de transmissão desse conteúdo pelo professor, e 

concomitantemente, a exigência pela assimilação por parte do aluno. Essa tendência atingiu 

seu ápice na segunda metade do século XIX, com o método de ensino intuitivo situado nas 

lições de coisas, segundo Saviani (2005, p.2).  
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Neste momento surgem correntes renovadoras, tendo como precursores 

Rousseau e, de alguma forma, também Pestalozzi e Froebel (Suchodolski, 

1978, p.39-41), passando por Kierkegaard, Stirner, Nietzsche e Bergson 

(Suchodolski, p. 47-53 e p.68-69) e chegando ao movimento da Escola 

Nova, às pedagogias não diretivas (Snyders,1978), à pedagogia institucional 

(Lobrot, Oury) e ao construtivismo. (SAVIANI, 2005, p.2).   

Houssaye (2004) afirma a existência de duas tradições em matéria de proposição sobre 

a educação: os teóricos (filósofos, e os cientistas da educação - psicólogos, sociólogos, 

historiadores, responsáveis administrativos), os pedagogos (prático-teóricos da educação). 

Nesse sentido, vários autores clássicos e contemporâneos servem de suporte a tais 

concepções pedagógicas. Eis algumas posições de grandes clássicos que servem como 

referenciais para formulações do pensar “pedagógico”: 

Inicia-se por Pestalozzi
16

, que trouxe grande diferencial em sua obra, notadamente “o 

amor”, palavra não muito usada nas produções contemporâneas, principalmente quando ao se 

tratar da relação ciência, método e/ou teoria. Contudo, nenhum dos pensadores da pedagogia 

moderna deu tanto valor ao amor na Educação quanto Pestalozzi. 

Assim expressa Arce (2002): “[...] a criança, na concepção de Pestalozzi, era um ser 

puro, e essencialmente bom, e detentora de uma natureza grandiosa que necessitaria ser 

aperfeiçoada, para atingir a plenitude”. 

Assim, no ensino da leitura, reconheci a necessidade de fazê-lo seguir o 

conhecimento da linguagem e buscando os meios de ensinar as crianças a 

falar, descobri o principio que existe em acompanhar, para o estudo da 

língua, a ordem indicada pela natureza e  ascender dos sons das palavras e 

das próprias palavras gradualmente à linguagem. (PESTALOZZI, 1959, 

p.131-132 apud ARCE, 2002, p.162). 

Desse modo, “o aprendizado seria, em grande parte, conduzido pelo próprio aluno, 

com base na experimentação prática e na vivência intelectual, sensorial e emocional do 

conhecimento.” É a ideia do "aprender fazendo", amplamente incorporada pela maioria das 

escolas pedagógicas posteriores a Pestalozzi. O método deveria partir do conhecido para o 

novo e do concreto para o abstrato, com ênfase na ação e na percepção dos objetos, mais do 

que nas palavras. O que importava não era tanto o conteúdo, mas o desenvolvimento das 

habilidades e dos valores. (FERRARI, 2011).
17

 (grifo da pesquisadora) 

                                                             
16

 Johann Heinrich Pestalozzi nasceu em 1746, na cidade de Zurique, Suíça e faleceu em 1827. Lembrado como 

quem psicologizou a educação. Pestalozzi procurou aprimorar suas teorias a partir das práticas, no desejo de 

desenvolver a educação pública, pois acreditava que a renovação da educação seria a verdadeira questão social. 

Ele pregou a democratização da educação, influenciou os governantes de seu país, fazendo com que esses se 

interessassem pela educação das crianças menos favorecidas. Disponível em: 

http://www.fae.ufmg.br/teoriaspedagogicas/Pestalozzi.htm. Acesso em: 04 jul. 2016. 
17

  Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/pestalozzi-307416.shtml 

http://www.fae.ufmg.br/teoriaspedagogicas/Pestalozzi.htm
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Pestalozzi interferiu na história da pedagogia numa esfera muito superior a qualquer 

outro pensador contemporâneo, pois conseguiu além de definir, praticar os princípios 

fundamentais da ação educativa. Ele acreditava que a educação da humanidade se 

consubstanciava em distinguir, manter e promover em cada um dos sujeitos, a dignidade da 

pessoa humana. 

Suas descobertas no campo das ideias pedagógicas têm ainda hoje, grande relevância. 

O que se destaca nos estudos de Pestalozzi é a ênfase na formação do caráter, do que 

propriamente, a aquisição do conhecimento uma vez que a educação encontra-se acima de 

qualquer instrução ou conteúdo cultural. 

Outro clássico importante para o pensamento pedagógico, o filósofo e sociólogo Émile 

Durkheim,
18

 que entendia a educação com o objetivo de desenvolver na criança os princípios 

sociais e morais para o convívio em sociedade. Para tanto, seria a sociedade a determinar o 

ideal educacional necessário ao meio social.    

Durkheim acreditava que a sociedade seria mais beneficiada pelo processo educativo. 

Para ele, "a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta". E quanto 

mais eficiente for o processo, melhor será o desenvolvimento da comunidade em que a escola 

estiver inserida. Durkheim não desenvolveu métodos pedagógicos, mas suas ideias ajudaram a 

compreender o significado social do trabalho do professor, tirando a educação escolar da 

perspectiva individualista, sempre limitada pelo psicologismo idealista - influenciado pelas 

escolas filosóficas alemãs de Kant (1724-1804) e Hegel (1770-1831). 

Segundo Durkheim, “o papel da ação educativa é formar um cidadão que tomará parte 

do espaço público, e não somente o desenvolvimento individual do aluno", explica José 

Sérgio Fonseca de Carvalho, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP): 

[...] Se a educação for desligada das causas históricas, ela se tornará apenas 

exercício da vontade e do desenvolvimento individual, o que para ele era 

incompreensível: Como é que o indivíduo pode pretender reconstruir, por 

meio do único esforço da sua reflexão privada, o que não é obra do 

pensamento individual? [...] O indivíduo só poderá agir na medida em que 

aprender a conhecer o contexto em que está inserido, a saber, quais são 

suas origens e as condições de que depende. E não poderá sabê-lo sem ir à 

escola, começando por observar a matéria bruta que está lá representada. Por 

tudo isso, Durkheim é também considerado um dos mentores dos ideais 

republicanos de uma educação pública, monopolizada pelo Estado e laica, 

                                                             
18

 Émile Durkheim nasceu na França em 1858 e lá viveu até sua morte, em 1917. Diretamente influenciado pelo 

positivismo de Auguste Comte, dedicou sua trajetória intelectual para elaborar uma ciência que possibilitasse o 

entendimento dos comportamentos coletivos. Sua grande preocupação era explicar os elementos capazes de 

manter coesa a nova sociedade que ia se configurando após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. 

Disponível em: http://www.infoescola.com/biografias/emile-durkheim/ 
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liberta da influência do clero romano. (FERRARI, 2011).
19

 (grifo da 

pesquisadora). 

As ideias de Durkheim giravam em torno do respeito à ordem, da integração social, 

sendo o Estado membro fomentador da vida social, a educação como reprodutora e voltada à 

manutenção da harmonia social. 

Por sua vez, a teoria de Dewey
20

, no campo específico da pedagogia caracterizava- se 

como educação progressiva. O princípio da educação progressiva teria como base a condição 

de que alunos possam aprender realizando tarefas de acordo com os conteúdos ensinados, por 

meio das atividades manuais e criativas. Deste modo, as crianças estariam estimuladas para 

experimentar e apreender pensando por si só. Dewey reforçava em seus escritos a necessidade 

de se relacionar a teoria com a prática, pois entendia que as suposições teóricas só tinham 

sentido no dia-a-dia.  

Outro destaque da sua teoria, a confiança de que o conhecimento é construído por 

consensos, que derivam de discussões coletivas. Por isso, a escola, na concepção de Dewey, 

deveria harmonizar práticas conjugadas e gerar situações de colaboração, em vez de lidar com 

as crianças de forma isolada. 

A prática educativa, segundo Dewey, é o resultado de novos conhecimentos, ou seja, 

permite que o aluno vivencie verdadeiramente a experimentação, de modo que a atividade 

desperte interesse e que levante uma problemática para ser resolvida. Daí a importância de os 

alunos obterem conhecimentos necessários para agirem diante das situações, e até mesmo 

testá-los para a resolução de possíveis problemas. Isto significa refletir e agir considerando as 

partes de um todo, cujas partículas são indivisíveis. John Dewey propôs também não haver 

separação entre a vida e a educação, uma vez que esta deve estar a serviço da vida, em 

constante desenvolvimento.  

Cunha (1998, p.13) descreve que o pensamento deweyano está intrinsecamente conexo 

com seu ponto de vista de conhecimento. A concepção epistemológica deweyana incorpora 

elementos do pragmatismo norte-americano, que, por sua vez, é compreendido por Dewey 

não apenas como método, mas como instrumento de adaptação do homem como organismo 

vivo em seu ambiente natural, tendo a intenção de transformá-lo em conformidade aos 

interesses individuais, bem como, aos da coletividade.  

                                                             
19

 Disponível em:  http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/emile-durkheim-307266.shtml# 
20

 John Dewey nasceu em 1859 nos Estados Unidos na cidade de Burlington no estado de Vermont. A maior 

contribuição para sua educação veio de casa, onde sua mãe confiava tarefas aos filhos para despertar 

responsabilidade. Em 1897 se graduou pela Universidade de Vermont, foi professor secundário por dois anos. 

Em 1952, no dia 01 de junho, John Dewey faleceu em Nova York. 
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Outra pedagogia de destaque foi o da educadora Montessori,
21

 que desenvolveu sua 

pedagogia influenciada também pela psicologia dinâmica de base vitalista
22

 e por sua 

formação religiosa. Solidificou a sala de aula e um material planejado e metódico para a 

educação de crianças, com acentuados princípios organizacionais, contudo defendia a ideia de 

autonomia e liberdade de escolha.  

Do ponto de vista da educação, Montessori argumentava a importância de uma 

concepção ativa e sensorial. Explicando melhor, ativa na acepção de que a criança possa ser 

atuante da sua própria educação, sendo responsável pelas escolhas e interação; já na educação 

sensorial por desenvolver cada órgão dos sentidos de maneira singular. Ela defendia a ideia de 

que a educação deveria respeitar o desenvolvimento natural da criança. 

A pedagogia científica, método do qual Montessori apropriou-se, apoiava-se na 

obrigatoriedade de agir para além das análises dos problemas educacionais, tinha em vista a 

promoção de uma escola nova, com base no pleno desenvolvimento das crianças, na 

autonomia de iniciativa, e no planejamento do ambiente para possibilitar o desempenho da 

autonomia infantil. 

Montessori organizou em sua teoria, diretrizes e materiais para possibilitar o trabalho 

com desenho, escrita, leitura e aritmética. A maior relevância dos estudos de Montessori está 

no princípio da liberdade, uma vez que esse princípio encontra-se fortemente vinculado ao 

desenvolvimento para a vida. Montessori entendia que por meio dos interesses espontâneos a 

criança se desenvolveria, de modo que a intervenção do professor no aprendizado devesse ser 

orientada pela preferência da criança.  

Outros teóricos contribuíram significativamente na área da Pedagogia, como: Freinet, 

Vygotsky e Piaget.  

A pedagogia de Freinet
23

, segundo Paiva (1996), foi construída com base em 

diversos princípios, entre eles: confiança e respeito ao ser humano, abertura da escola para a 

                                                             
21

 Maria Montessori nasceu na Itália em 1870, na cidade de Chiaravalle. Foi uma grande educadora que renovou 

o ensino com método Montessori. Formou-se em medicina em 1896, filosofia e psicologia experimental na 

Universidade de Roma. Convencida de que a educação das crianças tinha de ter seu primeiro e essencial 

fundamento no conhecimento científico, somático e psíquico de seu ser. Montessori faleceu em Noordwjek 

(Holanda) em 1952. Disponível em: http://www.infoescola.com/biografias/maria-montessori/  
22

 Entenda a concepção vitalista como a vida sendo uma afirmação prévia do ser, a vida é dada e se impõe como 

força vital urgência da vida ou exigência da vida em pleno desenvolvimento. Vitalismo. 1. Classicamente, o 

vitalismo é a doutrina que considera que existe em cada indivíduo, como ser vivo, um princípio vital, que não se 

reduz nem à alma ou à mente, nem ao corpo físico, mas que gera a vida através de uma energia própria. 

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 5.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
23

 Célestin Freinet nasceu em 15 out.1896, em Gars, um vilarejo situado nos Alpes Marítimos da França e viveu 

até 8 out.1966, ano de sua morte. Aluno da Escola Normal de Nice que interrompeu os estudos ao concluir o 

segundo ano, pela ordem de mobilização da 1ª Guerra Mundial (1914-1918). Em 1º jan.1920 foi nomeado  

professor adjunto de uma pequena escola primária da zona rural, palco de suas primeiras experiências 

http://www.infoescola.com/biografias/maria-montessori/
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vida e para o futuro, a organização cooperativa da classe, a educação pelo trabalho, a 

utilização do tateamento experimental, julgamento pessoal, e espírito crítico. Mas, o cerne da 

pedagogia freinetiana relaciona-se à livre expressão, por meio do desenho livre, do 

desenvolvimento da arte, do canto, da dança, do teatro, de modo que a criança possa se 

revelar, reinventar e experimentar todas as vivências possíveis. 

[...] É a essência da proposta pedagógica de Freinet. Todas as atividades, as 

conferências, os textos livres, as correspondências interescolares, o jornal 

escolar, os planos de trabalho [...] são desenvolvidos dentro de uma linha de 

cooperação, adquirindo, assim, um sentido novo e profundo. A criança não é 

vista como um indivíduo isolado, mas como parte de uma comunidade a que 

serve e que a serve, assume a organização da vida. Pouco a pouco vai, então, 

aprendendo a assumir responsabilidades, a cumprir seus compromissos, a 

tornar-se livre e autônoma. (ELIAS, 1996, p. 15). 

Freinet destacou em seu modelo pedagógico os elementos da cooperação e do 

funcionalismo e, para tanto, valeu-se de técnicas no direcionamento da compreensão da 

capacidade de experimentar e expressar da criança, voltadas a atender suas necessidades 

imediatas. 

Outro importante pensador foi Vygotsky
24

 que, mediante seus estudos afirmava que a 

criança aprende melhor quando afrontada com afazeres que provoquem um desafio cognitivo. 

Ao considerar os processos cognitivos, Vygotsky destacou a importância da Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Relevante se torna o papel do professor no sentido de promover 

nos alunos o desenvolvimento de suas competências e habilidades de conhecimento, 

pressupondo considerar inicialmente, o que as crianças já sabem, para então, por meio da 

interação e cooperação com outros alunos possibilitar a construção de novos conhecimentos.  

Possivelmente, o maior destaque da teoria de Vygotsky esteja na ênfase dos contextos 

culturais e da linguagem no processo de aprendizagem, de forma que quando um aluno 

interage com outros que se encontram em níveis de conhecimentos diferenciados, estabelece-

se um movimento interno estimulador a grandes saltos no contexto de aprendizagem. Suas 

propostas teóricas contribuíram para a elaboração do pensamento “construtivista”.  

                                                                                                                                                                                              
pedagógicas. Disponível em: http://letrasunifacsead.blogspot.com.br/p/celestine-freinet-biografia.html. Acesso 

em: 10 jul. 2016. 
24

 Lev Semenovich Vygotsky nasceu na Bielo-Rússia, em 1896. Depois de receber aulas particulares de Solomon 

Ashpiz, frequentou e trabalhou no Instituto de Psicologia de Moscovo, entre 1923 e 1934, onde teve 

oportunidade de desenvolver as suas teorias sobre o desenvolvimento cognitivo e a relação entre o pensamento e 

a linguagem. Morreu aos 38 anos, de tuberculose. Deixou uma obra vasta composta por seis volumes, escritos ao 

longo de uma curta carreira, de apenas dez anos. www.infoescola.com/biografias/vigotski/. Acesso em: 10 jul. 

2016. 

http://letrasunifacsead.blogspot.com.br/p/celestine-freinet-biografia.html
http://www.infoescola.com/biografias/vigotski/
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Jean Piaget
25

 também influenciou de forma contundente a educação, sendo uma 

grande referência para a pedagogia até os dias atuais. Diferentemente do que muitos acham 

não existe um “método piagetiano”, como ele mesmo frisava; vale ressaltar que nunca atuou 

como pedagogo, embora tenha exercido com suas produções expressiva influência na 

pedagogia. 

As descobertas de Piaget trouxeram um pensar diferente na pedagogia, isso porque 

Piaget entendia que o conhecimento se efetivava por descobertas realizadas pela própria 

criança, ou seja, o aprendizado construído pelo aluno. Suas propostas teóricas também 

contribuíram para uma visão “construtivista” de educação.  

A epistemologia genética de Piaget redundou em uma nova compreensão do 

desenvolvimento humano e possibilitou a criação de outras teorias pedagógicas, a partir da 

visão de que o aluno constrói seu conhecimento influenciado mutuamente pelo meio físico e 

social. Assim sendo, a inteligência pode ser concebida,  

[...] como desenvolvimento de uma atividade assimiladora cujas leis 

funcionais são dadas a partir da vida orgânica e cujas sucessivas estruturas 

que lhe servem de órgãos e são elaboradas por interação delas próprias 

com o meio exterior. (PIAGET, 1987, p. 336). 

 Com o intuito de coibir possíveis interpretações precipitadas, Piaget asseverou que “a 

pedagogia está longe de ser uma simples aplicação do saber psicológico.” (PIAGET, 1994, p. 

301).  

Consequentemente, compete à Pedagogia ampliar pesquisas que colaborem para  

inovar as práticas pedagógicas à luz de teorias de áreas distintas, de modo a conduzir 

educadores e educandos a interrogarem-se sobre a construção e a desconstrução do 

conhecimento. 

  Schimied-Kowarzik (1983), no livro Pedagogia dialética – de Aristóteles a Paulo 

Freire, define que a educação enquanto prática educativa social é um fenômeno móvel, 

histórico, inconcluso, o qual não pode ser captado na sua integralidade, senão na sua 

dialeticidade.   

O ilustre pedagogo Schimied-Kowarzik (1983, p.8), entende que pedagogia é uma 

ciência “da e para a educação”, logo é a teoria e a prática da educação. O autor investiga 

                                                             
25 Jean Piaget nasceu na cidade de Neuchâtel (Suíça), em 9 ago.1896 e morreu em 17 set.1980. Especializou-se 

em psicologia evolutiva e também no estudo de epistemologia genética. Seus estudos sobre pedagogia 

revolucionaram a educação, pois derrubaram várias visões e teorias tradicionais relacionadas à aprendizagem. 

Disponível em: http://www.suapesquisa.com/piaget/. Acesso: 05 jun. 2016. 

http://www.suapesquisa.com/piaget/
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teoricamente o fenômeno educativo, formula orientações para a prática, a partir da própria 

ação prática e recomenda princípios e normas pautadas aos fins e meios da educação. 

Ainda neste sentido, Schimied-Kowarzik (1983, p.129) assevera que a pedagogia é 

uma ciência prática, e que possui estrutura peculiar de ser uma ciências da educação e para 

educação; o autor entende que a educação é o objeto da pedagogia, e por ser seu objeto 

representa uma ação do homem sobre o próprio homem. A pedagogia não possui capacidade 

de interferir na práxis por si mesma, mas torna possível essa intervenção mediante o educador 

submetido às suas práticas educativas. Assim, justifica-se a compreensão da Pedagogia como 

uma ciência prática da e para educação unicamente quando esta se submete ao primado da 

prática em que o educador exerce sua práxis. (SCHIMIED- KOWARZIK, 1983, p.129).  

Afirma ainda, Schimied-Kowarzik que todo educador carece por reconhecer e dominar 

educacionalmente as situações e as exigências educativas. Sob esta perspectiva, destaca-se 

como essencial, a capacitação do educador, como base para o desenvolvimento de suas ações 

pedagógicas. Esclarece Schimied-Kowarzik(1983) que o domínio das situações pedagógicas e 

educativas não significa que o professor seja, um atleta em “habilidades e competências”, mas 

sim, um treinador de suas exigências no sentido de estar preparado para percebê-las e agir a 

partir delas.  

Outro ilustre educador que merece admiração e destaque e que contribuiu 

imensamente para a Pedagogia foi Paulo Freire
26

. Seu principal livro, intitulado “Pedagogia 

do Oprimido” e os conceitos contidos nesta produção serviram como referenciais a outras 

obras. Freire (1982) entendia que a libertação do homem oprimido constituía-se necessária 

tanto para o oprimido quanto para o opressor.  

Um dos pontos significativos do pensamento freireano foi a crítica à educação 

bancária – concebida a partir da visão de que os homens são como “vasilhas” e “recipientes”, 

que precisam ser “enchidos” –  enfoque de educação que protege os desejos do opressor e 

enxerga os homens como seres “vazios”, “ocos” e “subordinados.” Daí porque, Freire (1982) 

defendia uma educação dos homens por meio da conscientização, da desalienação, da 

politização e da problematização. 

                                                             
26

 Paulo Freire (1921-1997) foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais. 

Conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome, ele desenvolveu um 

pensamento pedagógico assumidamente político. Para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o 

aluno. Isso significa, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender sua situação de 

oprimidas e agir em favor da própria libertação. http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/paulo-freire-

300776.shtml. Acesso em: Acesso em: 10 jul. 2016. 
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A educação freireana ao discorrer sobre a prática pedagógica como obra de criação, 

reforça a condição de que cada pessoa é capaz de ampliar/desenvolver outras ações criadoras. 

O mais extraordinário na educação libertadora, para Freire, está na concepção de que os 

homens se “sintam sujeitos de seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão de 

mundo, manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus 

companheiros.” (FREIRE, 1982, p. 141).  

Após essas considerações sucintas a respeito de alguns pensadores relevantes para o 

pensamento pedagógico, é possível considerar, com base a uma visão mais ampliada, uma 

preocupação pedagógica relacionada às práticas educativas. 

Resumidamente, para Durkheim é possível compreender a pedagogia como integração 

social, a educação como reprodutora, na manutenção da harmonia social. Porém, o 

pensamento de John Dewey reflete o homem como organismo vivo em seu ambiente natural 

com a intenção de transformá-lo de acordo com os interesses individuais, bem como, com os 

interesses da coletividade. Pestalozzi dá mais ênfase à formação do caráter, do que à aquisição 

do conhecimento propriamente dito. Destaca que a educação está acima de qualquer instrução 

ou conteúdo cultural. Montessori, por sua vez, ao estabelecer alguns princípios vincula-os ao 

desenvolvimento da educação para a vida. Freinet aborda em seu modelo pedagógico, os 

elementos da cooperação e do funcionalismo voltados a atender às necessidades imediatas das 

crianças. Vygotsky enfatiza os contextos culturais e a linguagem no processo de 

aprendizagem, enquanto Piaget vê a criança como construtora do seu conhecimento na 

influência mútua com o meio físico e social. E, por fim, Freire defende uma educação 

pedagógica para os homens por meio da conscientização, da desalienação e da 

problematização do mundo. 

A questão maior desses estudos centra-se em como aprender, isto é, em teorias da 

aprendizagem, em sentido geral.  

[...] Pautando-se na centralidade do educando, concebem a escola como um 

espaço aberto à iniciativa dos alunos que, interagindo entre si e com o 

professor, realizam a própria aprendizagem, construindo seus 

conhecimentos. Ao professor cabe o papel de acompanhar os alunos 

auxiliando-os em seu próprio processo de aprendizagem. (SAVIANI, 2005, 

p.2). (grifo da pesquisadora). 

Saviani (2005) argumenta ainda, que a linha do trabalho pedagógico desarticula a 

compreensão intelectual à atividade prática, do aspecto lógico para o psicológico, dos 

conteúdos cognitivos para os métodos ou processos de aprendizagem, do docente para o 

discente, do empenho para a conveniência. Ainda neste sentido, o autor afirma que tais 
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pedagogias caracterizam-se como uma teoria da educação que situa o primado da “prática 

sobre a teoria”. A prática como fator determinante da teoria, e o mais interessante desta 

afirmação é que a teoria deve se sujeitar à prática, abandonando quaisquer tentativas de 

norteá-la, significa dizer, de preceituar regras e diretrizes a serem adotadas pela prática. 

Por conta desses movimentos surgiram grandes discussões acadêmicas no sentido de 

compreender um “sentido” para a Pedagogia, uma vez que, de um lado tem-se a compreensão 

da pedagogia como um modo do “como se ensina”, ou seja, o pedagógico encontra-se 

relacionado ao método, aos procedimentos (no nosso entendimento trata-se de uma ideia 

muito singela sobre a pedagogia). Por outro lado, tem-se a Pedagogia como ciência que tem 

por objeto de estudo, a “educação” - o processo de ensino e a aprendizagem -  em que o 

sujeito é o ser humano, enquanto agente educando.
27

   

Com efeito, entendida a pedagogia como “teoria da educação”, evidencia-

se que se trata de uma teoria da prática: a teoria da prática educativa. Não 

podemos perder de vista, porém, que se toda pedagogia é teoria da educação, 

nem toda teoria da educação é pedagogia. Na verdade, o conceito de 

pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em função da 

prática educativa. A pedagogia, como teoria da educação, busca 

equacionar, de alguma maneira, o problema da relação educador -

educando, de modo geral, ou, no caso específico da escola, a relação 

professor-aluno, orientando o processo de ensino e aprendizagem. Assim, 

não se constituem como pedagogia aquelas teorias que analisam a educação 

pelo aspecto de sua relação com a sociedade não tendo como objetivo 

formular diretrizes que orientem a atividade educativa [...]. (SAVIANI, 

2005, p.1). (grifo da pesquisadora). 

Essa discussão epistemológica do conceito de pedagogia é realizada por outros autores 

como Pimenta, Libâneo e Franco. Tais autores argumentam que a pedagogia compreende a 

docência, pois trata do ensino e da formação escolar de crianças e adolescente, bem como, 

métodos de ensino. Entretanto, acreditam que a pedagogia não se restringe apenas a um curso, 

mas a um campo de amplo de conhecimento, cujo cerne é a teoria e a prática da educação e a 

formação humana.  

Assim, o objeto próprio da ciência pedagógica é o estudo e a reflexão 

sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas em 

todas as suas dimensões. Um campo científico pode constituir num curso, 

mas antes, importa saber quais são suas premissas epistemológicas, seu 

corpo conceitual, suas metodologias investigativas. Se se admite um campo 

de saberes mais abrangente, é preciso admitir subcampos de conhecimentos 

como seriam, por exemplo, a teoria da educação, a história da educação, a 
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 Esta dialética sobre a pedagogia ciência da educação ou ciência do ensino será discutida mais adiante neste 

capítulo. 
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organização do trabalho escolar, a didática (que trata da docência), etc. 

(LIBÂNEO, 2006, p.849). 

Diversas obras e autores, clássicos e contemporâneos, apoiam diferentes concepções 

pedagógicas. Por exemplo, o pedagogo espanhol Quintana Cabanas escreve que a pedagogia é 

a ciência da educação em geral, é a “pedagogia que oferece as diretrizes a que deve submeter-

se a atividade educativa: fundamentos e fins da educação, o sujeito da educação, o educador e 

todos os tipos e modalidades de educação.”(QUINTANA CABANAS, 1995 apud LIBÂNEO, 

2006). 

O pedagogo francês Gaston Mialaret caminha neste mesmo sentido: 

A pedagogia é uma reflexão sobre as finalidades da educação e uma análise 

objetiva de suas condições de existência e de funcionamento. Ela está em 

relação direta com a prática educativa que constitui seu campo de reflexão e 

análise, sem, todavia, confundir-se com ela. (MIALARET, 1991, p. 9 apud 

LIBÂNEO, 2006). (grifo da pesquisadora) 

Franco (2003) ao escrever o livro “Pedagogia como ciência da educação”, no segundo 

capítulo realça sua escolha por uma ciência pedagógica com um viés político e emancipatório. 

A autora busca embasar seu pensamento nas semelhanças entre práxis educativa e práxis 

pedagógica. Aponta ainda, o menosprezo à Pedagogia, evidenciado nos documentos oficiais 

dos anos 90, do mesmo modo às práticas institucionais, que perpassam a Pedagogia, com  

feições simplesmente organizativas; aspectos que têm gerado questionamentos referentes à 

perda de “sentido”, de “identidade” e da “razão de ser” da Pedagogia.   

Neste capítulo, Franco (2003, p. 83-86) assevera que a Pedagogia como ciência deve 

ter por alvo “o esclarecimento reflexivo e transformador da práxis educativa, discutindo as 

mediações possíveis entre teoria e práxis”. Cabe-lhe o papel de ser uma “explícita mediadora 

da práxis educacional”, que conduz o sujeito à humanização, à emancipação, a apreender e 

reconstruir a cultura, como condição sine qua non da cidadania. Isto posto, Franco (2003) 

conclui que a Pedagogia, enquanto ciência da educação, necessita incidir da racionalidade 

técnica à racionalidade prática, reflexiva, formativa e emancipatória. 

Se não é a Pedagogia como ciência da educação a condutora e 

operacionadora desse movimento de formação de professores reflexivos, 

qual outra ciência pode assumir esse papel? Qual outra alternativa em 

relação à formação de professores senão a racionalidade crítico - reflexiva? 

É possível transformar essas propostas em projeto educacional? Senão os 

pedagogos, quem deve assumir a condução deste projeto? (FRANCO, 2003, 

p.124). 
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Houssaye (2004) compreende que a pedagogia não é um campo (de reunião de ofícios 

da infância e dos adultos); nem tão pouco um campo disciplinar (filosofia; sociologia, etc), 

por isso, não pode ser compreendida como objeto das práticas e concepções abordadas como 

disciplinas ou metodologias; muito menos como qualidade – um saber fazer, ou até mesmo 

um saber - ser, a pedagogia não pode ser vista como uma posição ideológica, mas a pedagogia 

é uma abordagem específica, o que isto quer dizer?   

Houssaye (2004) elucida que a pedagogia é: 

[...] uma reunião mútua e dialética da teoria e da prática educativa pela 

mesma pessoa, em uma mesma pessoa. O pedagogo é aquele que procura 

conjugar a teoria e a prática a partir de sua própria ação. É nessa produção 

específica da relação teoria-prática em educação que se origina, se cria, se 

inventa e se renova a pedagogia”.  (HOUSSAYE. 2004, p.10). 

O que se pretende demonstrar aqui é que, as diversas concepções pedagógicas que 

foram surgindo, como contribuição de vários autores, se materializaram em projetos para 

crianças e adolescentes, enriqueceram a história da Educação, os estudos das áreas 

pedagógicas, pois procuraram desenvolver temáticas voltadas às práticas pedagógicas, 

demonstrando, em sua essência, a vitalidade no pensar da pedagogia como educação para a 

vida. [...] só será considerado pedagogo aquele que fizer surgir um plus na e pela articulação 

teoria-prática em educação. Esse é o caldeirão da fabricação pedagógica.  (HOUSSAYE, 

2004, p.10). 

A história evidenciou grandes momentos de entusiasmo pedagógico, um caldeirão de 

fábricas pedagógicas, partindo, por exemplo, de Comenius que compreendia o acesso à 

educação para todos, como também, “ensinar tudo para todos”; observa-se neste pensamento 

o respeito pela inteligência e pensamento das crianças. Um século depois, Pestalozzi foi o 

primeiro a evidenciar que o princípio da educação deve reverenciar o desenvolvimento da 

criança, em que "as faculdades do homem têm de ser desenvolvidas de tal forma que nenhuma 

delas predomine sobre as outras". Pestalozzi amou a educação e acreditava que “o amor é o 

eterno fundamento da educação".  

A partir do século XIX, e no início do XX depara-se com pensamentos de educadores 

mais presentes nos cursos de Pedagogia. Assim é que raro se torna passar por este curso sem 

estudar, por exemplo, Dewey.  Algumas frases marcantes: “a educação é um processo social, 

é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida”, ou ainda, “a meta da 

vida não é a perfeição, mas o eterno processo de aperfeiçoamento, amadurecimento, 

refinamento". Dewey marca uma educação para a construção/ reconstrução intensificada e 
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ativa da criança por meio de suas experiências. Montessori por meio do pensamento de uma 

educação vitalícia, ou seja, educação para vida, em que “a verdadeira educação é aquela que 

vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação”. O respeitável Freinet que 

acreditava na formação de homens livres, que pudesse contribuir para transformação social, e 

que o ato de "educar não é uma fórmula de escola, mas uma obra de vida.". Outro ilustre 

pedagogo, Paulo Freire, que defendia o ato de educar para a leitura de mundo para 

transforma-lo em conjunto com o outro, defendia que a “educação não muda o mundo; 

Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo”, e que “educar-se é impregnar de 

sentido cada momento da vida, cada ato cotidiano”. 

Esses autores, e outros, como Decroly, Herbart, entre tantos, objetivavam uma 

pedagogia que permitisse às crianças apreciarem a natureza, desenvolverem a consciência de 

si e do mundo; as teorias dos grandes autores inauguraram e impulsionaram a educação em 

sua época e, até hoje estão presentes nos estudos da pedagogia.  

Em suma, é possível perceber que a partir de Comenius inicia-se uma preocupação 

para com o pensar da pedagogia e a educação, e uma educação para o desenvolvimento da 

vida. Nos quatros últimos séculos, as contribuições de pensadores foram fecundas no que 

concerne à construção de um pensamento pedagógico; cada um dos educadores contribuiu de 

forma essencial para o pensamento educacional da sua época, assim com, para os avanços da 

pedagogia e da educação.  

Essas propostas apresentadas, ao longo da história, tiveram continuidade e 

descontinuidade. Assim, se por um lado, elas são até hoje relevantes quando se considera o 

desenvolvimento do pensamento pedagógico nas sociedades, por outro lado, as necessidades 

atuais, em alguns aspectos, muito não diferem de épocas anteriores.   

Tendencialmente, não se tem criado novas propostas, mas sim, reproduzidas com 

poucas alterações das anteriores, daí porque não se ter preenchido o vazio da nossa época. 

É este “vazio” de novas propostas que nos conduz ao “mal-estar” de uma pedagogia 

atual, que parece nos indicar que, de um lado, não se demonstra empenho por explorar 

adequadamente as teorias e, por outro lado, as provocações do nosso tempo são novas, o 

contexto é outro e as necessidades educacionais exigem de cada um dos educadores a adoção 

de novas posturas para criar novas propostas pedagógicas, inclusive para o ensino da 

pedagogia.  
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1.2 O Mal-estar existencial da Pedagogia Atual 

ou  

Debates exigindo ainda novos desdobramentos 
 

 

Quando, em 1972, fui encarregado de ministrar na pós-graduação em 

educação uma disciplina denominada Problemas de Educação, organizei o 

programa centrado em seis problemas que se encadeavam entre si de tal 

modo que a tentativa de solução de um trazia consigo o problema seguinte. 

Pois bem. O primeiro problema foi assim enunciado: O que é a pedagogia? 

O que é o pedagogo? Mal-estar existencial que caracteriza essa questão? 

Passados 36 anos, parece que o referido mal-estar ainda persiste, o que tem 

levado a se procurar evitar o uso do termo “pedagogia”. Eis que nos vários 

países da América Latina, os cursos das universidades destinados à formação 

de educadores não se chamam de Pedagogia, mas de Ciências da Educação. 

(GENOVESI, 1999 apud SAVIANI, 2012).  

 

Saviani (2012) cita Giovani Genovesi (1999) no prefácio do livro “Pedagogia: 

Dall’empiria verso la scienza”, afirmando que os estudos pedagógicos passaram (na Itália) da 

pedagogia, entendida como uma disciplina onicompreensiva dos estudos sobre educação “às 

ciências da educação que povoam ou pelo menos deveriam povoar os cursos de graduação e 

as escolas de especialização para os professores de toda ordem e grau.”(GENOVESI, et al. 

1999, p. 5 apud SAVIANI, 2012, p.116). 

 O primeiro capítulo da referida obra tem o sugestivo título de “Pedagogia: pouca 

clareza e péssima divulgação”, sendo composto dos seguintes tópicos:  

- um termo ambíguo;  

- o desprezo da intellighentia;  

- péssimo serviço dos dicionários;  

- culpas dos pedagogistas.  

Devido às grandes discussões sobre a pedagogia como “ciências da educação”, tornou-

se urgente o esclarecimento do que se deve entender por pedagogia. Por isso, no texto inicial 

deste mestrado dedicou-se a compreender os desdobramentos do termo pedagogia, sua 

trajetória histórica, desde a Antiguidade até nossos dias.  

Para melhor compreender a pedagogia na contemporaneidade, Saviani (2012, p.117) 

recorre às ideias de Genovesi (1999), que distingue três etapas, as duas primeiras são 

analisadas no segundo capítulo chamado: “As primeiras duas etapas da pedagogia, ou a 
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pedagogia filha da educação”, concluindo a análise no terceiro capítulo: “A terceira etapa da 

pedagogia, ou a pedagogia mãe da educação.” 

 

Na primeira etapa a pedagogia se identifica com a própria prática 

educativa definida, por sua vez, por procedimentos imitativos e intuitivos 

determinados pelas necessidades postas pela sociedade no interior da qual 

esse tipo de educação se constitui. “Substancialmente, desde a civilização 

suméria e egípcia (3238-525 a.C.) e da chinesa 2500 a.C. – 476 d.C) a 

prática do ensino se baseia sobre repetições, sobre transcrições de textos e 

sobre uma rigorosa memorização” (p.38) acompanhados sistematicamente 

de castigos físicos. Na segunda etapa, que se estende de Sócrates e Platão 

(Séc.V a.C) até a primeira metade do século XX, a pedagogia se torna “o 

momento da reflexão crítica da própria prática educativa” (p.43). Aí a 

racionalidade deixa de ser entendida como algo inerente à educação, 

tornando-se uma espécie de meta - educação voltada para a “construção de 

teorias da educação, sobre a educação e para a educação. E em tal construção 

a filosofia é soberana”. (GENOVESI, et al. 1999, p. 38 apud SAVIANI, 

2012, p.118). (grifo da pesquisadora). 

[...] 

 Assim, o caminho da pedagogia como reflexão sobre a educação até buscar 

a cientificidade no apoio a ciências que a legitimem e lhe universalizem as 

aplicações práticas, foi percorrido por inteiro tendo, definitivamente, 

desembocado num beco sem saída: “a contradição de querer reivindicar a 

cientificidade e, portanto, a autonomia de uma ciência tornando-a 

dependente dos resultados de uma outra ciência, seja a psicologia ou a 

medicina ou a antropologia cultural.” (GENOVESI, et al. 1999, p. 64-65 

apud SAVIANI, 2012, p.118).  

[...] 

Finalmente, a terceira etapa se inicia no último quartel do século XX e ainda 

não está concluída. (GENOVESI, et al.1999 apud SAVIANI, 2012, p.119).  

           Nessa etapa, segundo Genovesi (1999), 

A pedagogia é a ciência que cria o seu objeto, a educação: um constructo 

teórico do qual é possível estudar os mecanismos, os modos de aplicação, as 

finalidades que não se identificam mais com o que se alcança, mas com o 

que se persegue. A educação se torna um ideal, uno e indivisível, uma meta 

que o homem persegue tendo a clara consciência de que não poderá nunca 

atingi-la. (GENOVESI, et al. 1999, p. 72-73 apud SAVIANI, 2012, p.119). 

(grifo da pesquisadora) 

Isto posto, toma-se como ponto de partida a ideia de que o curso de Pedagogia 

superior está alicerçado na existência de multiplicidades de olhares e práticas docentes: de 

professores da área da educação como, por exemplo: História da Educação, Didática, 

Metodologia e Práticas Pedagógicas, Avaliação, Relação entre professor e aluno, Papel Social 

da Escola, Gestão Escolar, Alfabetização e outras; e professores de outras áreas específicas 

como Sociologia, Filosofia,  História, Política, Economia, Administração, Psicologia, entre 

outras. 
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   Assim, os cursos de Licenciatura em Pedagogia estão constituídos a partir dos 

olhares de múltiplas ciências. Daí considerar-se como ‘normal’ que existam profundas 

discordâncias entre os modelos de referenciais utilizados por este grupo docente.   

Genovesi admite a possibilidade de várias ciências da educação. Considera  

que não é possível determinar, de uma vez por todas, quais são as disciplinas 

que compõem o universo das ciências da educação, devendo-se, isto sim, 

definir o critério a partir do qual uma ciência pode ser considerada uma das 

ciências da educação. E, enuncia o seguinte critério: ter por objeto a 

educação, apressando-se a alertar que não se trata de mera tautologia: 

“Não basta que uma disciplina entre no assim chamado arco 

psicopedagógico como, por exemplo, a antropologia, a biologia, a 

sociologia, a psicologia geral, a psicologia da idade evolutiva, etc. para ser 

considerada uma das ciências da educação. É necessário que cada uma 

delas, com toda a sua bagagem teórico-prática que a caracteriza como 

ciência, se ocupe de um aspecto do objeto ‘educação’.” (GENOVESI et 

al.,1999 apud SAVIANI, 2012, p.87-88).(grifo da pesquisadora). 

[...] No conjunto das chamadas ciências da educação, a pedagogia ocupa um 

lugar particular. Seu papel não é outro senão oferecer modelos formais sobre 

o problema da formação do indivíduo racionalmente justificáveis e 

logicamente defensáveis, particularizando as variáveis que os compõem 

como instrumentos interpretativos e propositivos de uma classe de eventos 

educativos. (GENOVESI et al.,1999 apud SAVIANI, 2012, p.98).
28

 (grifo da 

pesquisadora). 

Atenta-se para a Pedagogia como responsável pelos processos educativos, pelos 

métodos, pelas maneiras e formas de ensinar. No entanto, ressalta-se que esse processo de 

reflexão necessita ser considerado em sentido mais amplo, apropriando conhecimentos sobre 

a problemática educativa e, concomitantemente, direcionando e orientando a ação educativa. 

Para Libâneo (2010, p.37), a pedagogia não é, certamente, a única área científica que 

tem a educação como objeto de estudos. Há de se considerar também, a Sociologia, 

Psicologia, Economia, a Linguística, tais ciências podem ocupar-se de dilemas educativos; 

entretanto, cada uma dessas ciências aborda um fenômeno educativo sob a perspectiva de seus 

conceitos e métodos de investigação. Porém, é somente a Pedagogia que pode postular a 

educação, além de ser ciência integradora dos aportes das outras áreas. Isto denota que a 

Pedagogia possui um lugar de destaque em relação às demais áreas tendo em vista o objeto a 

que se propõe.  

Exemplo: quando um psicólogo averigua ou atua no campo educacional, ele tende a 

aplicar os conceitos e métodos que possui da Psicologia, de certo modo, não há dúvida de que 

os resultados obtidos por ele serão de ordem psicológica, e não pedagógica. Da mesma forma, 

                                                             
28

 GENOVESI et al.,1999 apud SAVIANI, 2012, p. 119. 
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acontece com a Sociologia, Economia, Filosofia, Estatística, etc. Assim, cabe à Pedagogia 

associar os enfoques parciais dessas diversas ciências em função de uma justaposição global 

dirigida aos problemas educativos, só assim os saberes dessas ciências seriam direcionados, 

ou até convertidos, se assim se pode afirmar, em saberes pedagógicos.   

No curso de Licenciatura em Pedagogia há áreas específicas do conhecimento que 

estão diretamente ligadas à área de formação de cursos como: Artes, Geografia, História, 

entre outras. Já as disciplinas gerais são responsáveis por trabalhar o conteúdo pedagógico, 

mas não possuem o compromisso de relacionar os conteúdos específicos com os mais gerais.  

Nesse sentido, Gama e Terrazan (2013) apontam complexidades na formação 

pedagógica dos professores e em aspectos das reformas curriculares do curso de Licenciatura.  

Enfatizam mudança do eixo de preparação de professores, ou seja, há uma responsabilidade 

posta para as disciplinas da área da educação como: Didática, Estágio, Estrutura e 

Funcionamento do Ensino, entre outras, essenciais para a preparação dos professores e 

articulação dos conteúdos específicos da área da Licenciatura com os conteúdos pedagógicos 

da área da formação. Na verdade, tendencialmente, os professores universitários das 

disciplinas específicas acabam se desvencilhando da tarefa de preparar alunos para a aula, 

muitas vezes, esquecendo-se das diferenças entre Bacharelado e Licenciatura, 

descomprometendo-se, assim, com a preparação docente.
29

  

Para Pimenta (1999), a questão dos saberes docentes na Pedagogia é um dos aspectos 

considerados nos estudos sobre a identidade da profissão de professor. A autora acredita que a 

identidade é construída por meio da significação social da profissão, da revisão constante dos 

significados sociais da profissão, da revisão das tradições, da reafirmação das práticas 

consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Desse modo, os saberes 

constituem-se a partir da reflexão sobre a prática. Essa tendência reflexiva apresenta-se como 

paradigma na formação de professores, sedimentando uma política de desenvolvimento 

pessoal e profissional dos docentes e das instituições escolares. 

Verifica-se na estrutura dos cursos de Pedagogia ênfase na teoria e que  

restritivamente privilegia o fazer prático, o fazer manual; por decorrência, tem-se reduzido 

espaço ao debate que relaciona a reflexão prática no âmbito escolar. Vale lembrar que a 

pedagogia é uma ciência das práticas educativas, entretanto, tendencialmente, essas práticas 

situam-se como meras narrativas de análise teórica.   

                                                             
29

 Uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto será objeto do segundo capítulo. 
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Mazzotti (2011), no livro “Pedagogia, Ciência da Educação?” descreve no capítulo 

intitulado Estatuto da cientificidade da Pedagogia, evidências que apontam ser admissível 

compor uma ciência da prática educativa, ressaltando a pedagogia como um “conjunto de 

enunciados baseados em outras ciências ou em uma filosofia.” (MAZZOTTI, 2011, p.19).   

Inicialmente Mazzotti (2011) apresenta uma oposição à afirmação da existência de 

uma ciência da prática educativa, rebatendo que “não há ciência da prática, alcançando-se, 

quando muito, uma tecnologia.”  

Indaga-se, é possível uma ciência da prática? Se se considerar como parâmetro a 

ciência positivista ter-se-á uma resposta negativa, pois se entende que esta visão busca apoio 

na negação da lógica indutiva da prática, afirmando ser inviável o ato da indução por não se 

ter claramente a certeza dos encadeamentos dos enunciados, como afirmam a lógica e a 

epistemologia clássica. Entretanto, vários filósofos contemporâneos da ciência postulam que a 

lógica indutiva não apenas é possível como pode ser regulada, condicionada e alterada.  

Mais uma questão é levantada por Mazzotti (2011): como é possível erigir uma ciência 

a partir da prática? Esta autora compreende que a melhor resposta foi dada por Piaget e 

colaboradores que demonstraram, através de verificações, que toda antecipação de uma ação 

implica, essencialmente, um conjunto de inferências, sendo possível formar uma lógica das 

significações e uma lógica das ações.  

Nesse sentido, Mazzotti (2011) sustenta que seria possível afirmar a Pedagogia como 

uma ciência da prática educativa, para isto seria necessário utilizar as lógicas não clássicas. 

Essas lógicas seriam utilizadas no exame das teorias pedagógicas de antecipação das ações, 

em última instância - para verificar quais os enunciados corretos – todavia, não passíveis de 

validação lógica - quais os enunciados válidos e quais os não válidos. (MAZZOTTI, 2011, p. 

20).  

Pimenta (2011, p.62) assevera que a Pedagogia, para Mazzotti, é uma ciência da 

prática, que não se efetiva como uma tecnologia, mas sim, como uma verdadeira reflexão 

sistemática sobre uma técnica prática, que é própria da educação. 

Segundo Saviani (2012, p. 122), 

Com efeito, mesmo nos casos em que se procura subordinar a educação e a 

pedagogia aos novos paradigmas que vieram a obter grande circulação a 

partir da década de 90 do século XX, o estatuto científico da pedagogia é 

admitido sem restrições. Isto pode ser constatado na obra Manuale di 

pedagogia generale, de Franco Frabboni e Franca Pinto Minerva. Frabboni 

chega mesmo a considerar, em outro livro denominado Manuale di Didattica 

Generale, que o século XX foi o século da pedagogia em que esta se 

constituiu como ciência. E, na esteira dessa constatação animadora, acaba 
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por prognosticar que o século XXI será o século da didática que atingirá, 

também, o próprio estatuto de cientificidade. (SAVIANI, 2012, p.122). 

(grifo da pesquisadora). 

Daniel Lins (2005, p. 1236) ao caracterizar as práticas pedagógicas hegemônicas na 

contemporaneidade afirma que vivemos hoje: “A pedagogia do desastre: falar pelo outro, 

pensar para o outro, fabricar a criança, o aluno insere-se na tentação conservadora, mais 

próxima do estudo dos monstros que da pedagogia”. E, em página subsequente completa: “a 

pedagogia do desastre está encurralada num dever-ser.” (LINS, 2005, p. 1236).  

A pedagogia do desastre é aquela exercitada em larga escala em nossas instituições de 

ensino. Tal pedagogia parte da suposição de que há um molde a ser seguido ou copiado na 

criança, no ser em formação. Esse molde ideal exprimiria os atributos mais valorosos 

independentemente de quaisquer circunstâncias.  

Esse molde transmite uma ideia de que existem atributos de valores absolutos, que 

estabelecem um “dever ser” do lado interno do processo pedagógico, mas, ao mesmo tempo, 

introduz aquilo que “não deve ser”, e isto ocasiona um enquadramento daqueles que, por 

algum motivo, não reproduzem em si o molde do ideal, estabelecendo assim rótulos nos 

indivíduos como: problemáticos, adoentados, delituosos, loucos, etc.  

A pedagogia do desastre: falar pelo outro, pensar para o outro, fabricar a 

criança, o aluno insere-se na tentação conservadora, mais próxima do estudo 

dos monstros que da pedagogia. Fabricar uma criança equivale a ofuscar a 

própria criança. Mata-se no ovo (Corpo sem órgãos? Lins, 2004a) a 

emergência de uma metafísica sem Deus –  metafísica da carne – aliada à 

produção de aprendizados, de descobertas nômades de corpos erotizados e 

encontros com saberes vibráteis, saberes - pele, poros e sonhos molhados. 

Vitalidade, pois, sem culpa nem referência adâmica, domadora de desejos 

rebeldes, de vida. (LINS, 2005, p. 1236). 

Outro livro que merece nosso destaque chama-se o “Manifesto a favor dos 

pedagogos”, escrito por quatro pensadores
30

 que procuram compreender o sentido e a 

urgência da Pedagogia e enfatizam que ela não precisa ser salva, mas sim respeitada. Vale 

ressaltar que, esse manifesto não se refere à famosa indagação brasileira se Pedagogia é ou 

não ciência da educação; nem tão pouco se a Pedagogia é ou não é o fundamento da prática 

docente, poderia se dizer ainda, “ser ou não ser da pedagogia, eis a questão?” contrariamente 

aos movimentos que preconizam ser a docência, a base da identidade do Curso de Pedagogia.  

Não obstante, a discussão trazida pelos autores tem como base, a concepção de ensino 

e de formação de professores.  

                                                             
30

 HOUSSAYE, Jean; SÖETARD, Michel; HAMELINE, Daniel; FABRE, Michel. Manifesto a favor dos 

pedagogos. Tradução Vanise Dresch. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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Para aprofundar ainda mais o assunto em questão, Charlot (2005, p.140) pondera que: 

a disputa entre o “antipedagogo” versus o “pedagogo” é mais uma questão relacionada à 

“arrogância menosprezadora e de uma recusa obstinada e paradoxal de tomar conhecimento 

dos saberes produzidos sobre a educação (atitude de uma meia dúzia de nomes).”Ainda em 

Charlot (2005)
31

 tem-se a afirmação de que essa ocorrência foi criada por aqueles que não 

entendem que a criança possa entrar na escola e não aprender; para eles, toda criança ao entrar 

em contato com o saber deve primeiramente aprender, e logo, portanto, a mediação dos 

pedagogos seria a tentativa de achar meios para que o aluno crie significação para a 

aprendizagem, o que produz o apequenamento do saber como dom universal.  

Seguindo ainda o mesmo raciocínio, Charlot (2005, p.41) expressa que a 

antipedagogia enaltece o bom senso e a melancolia da escola de ontem: “se segurarmos as 

crianças e se fizermos a escola como se fazia no passado, todo mundo aprenderá!” Um dos 

resultados danosos dessa posição, conforme Charlot (2005) é referendar equívocos sobre o 

papel do professor. Os antipedagogos compreendem que o professor deve ensinar, ou melhor, 

deve transmitir aquilo que sabe; já no entendimento dos pedagogos, o papel do professor é de 

induzir o aluno a aprender, de modo que não basta apenas professar o saber.  

Aparentemente observa-se a existência de um consenso entre educadores brasileiros de 

que a prática docente não acontece no vazio, pelo contrário, ela se respalda nos 

conhecimentos da ciência pedagógica.  

Neste contexto, Houssaye et al. (2004) remete-nos aos conhecimentos pertinentes e 

úteis no campo da educação, conforme encontram-se aprofundados no segundo Capítulo deste 

estudo. Entre os textos há um intitulado: “Pedagogia: justiça para uma causa perdida?”, em 

que Houssaye avalia as razões histórico-epistemológicas que determinaram a morte da 

pedagogia, e sobre seu cadáver fizeram surgir aquilo que chamam hoje de ciência e as 

ciências da educação. Prontamente passa a reivindicar que as ciências da educação acolham a 

pedagogia em sua especificidade.  

Por esta razão, o autor estuda o sentido epistemológico da pedagogia, considerando-a 

um espaço mútuo e dialético da teoria e da prática educativa, que se consolida em uma mesma 

pessoa, no caso o pedagogo. Para Houssaye (2004), o pedagogo é aquele profissional que 

busca conjugar a teoria e a prática, a partir da própria ação. Destaca que a pedagogia deve 

preparar propostas práticas, juntamente com a teoria da situação educativa, para então, 
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 Charlot, B. Vade-retro, Satanás: por que o debate com os antipedagogos é impossível. In: PERRENOUD, P. A 

Escola de A a Z: 26 maneiras de pensar a educação. Porto Alegre: Artmed, 2005. Parte 2. 
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caracterizar essa teoria, realçando a importância da ação, do enraizamento, da ruptura e da 

mediocridade. 

Daí, quando se ouve algo como “todo aluno é capaz de aprender”, ou ainda “é preciso 

seduzir o aluno” (sic!), observa-se que o papel do professor/ educador está sendo 

redirecionado a não fornecer o conhecimento pronto, conteudista, mas a orientar o processo 

de construção do conhecimento no educando. A aspiração é pelo sabor de percorrer a aventura 

do trajeto que leva à percepção, onde a mágica da sedução é o caminho, sua estrada, sua 

altivez caminhante, menos que a sua conclusão. 

A pedagogia seria uma ciência provedora de meios, não um fixador de horizontes 

trafegáveis? Reduziríamos o futuro profissional do professor a mero aplicador técnico do 

curso de pedagogia, ou a costumeiros afazeres pedagógicos, à procura de saberes prontos e 

meros produtores da máquina da sociedade capitalista? O trabalho pedagógico é a oficina das 

mentes, em busca de favorecer a aprendizagem? Ou o ato de ensinar é a recarga de energias 

facilitadoras? 

É com sentimento oposto ao iniciado neste capítulo [no luto, pela morte da 

Pedagogia], que se luta por uma pedagogia mais “viva”, ainda que exista um mal-estar, ou se 

assim não compreender, admite-se pelo menos que vivemos num caos em que a pedagogia 

atual está inserida. Se se pensar numa pedagogia “viva”, é preciso reconstruí-la, mesmo que 

parcialmente seja destruída, uma vez que nada é destruído na sua integralidade. Jogar fora 

aquilo que não nos serve mais e trocar de máscaras, na tentativa de buscar o novo, mas buscar 

este novo significa atingir o convencimento interno do sujeito, não apenas no plano do 

discurso novo, e sim, assumir as interfaces e rejeitar o disfarce, o que exige um desapego do 

que éramos ontem. Se pararmos para pensar, a história da pedagogia esteve o tempo todo 

conectada a um movimento de destruição daquilo que não faz mais sentido para reconstruir, e, 

neste construir para desconstruir muitas vezes matamos a pedagogia, mas quem fica no lugar 

do morto? O Vazio? 

Lins (2005) ao tratar da pedagogia do desastre, percebe que esta está carregada de 

valores modernos. Ela tenta preencher a casa vazia, fixar valores, crendices de toda ordem, 

busca base nas expressões científicas, e em leis para conferir sua autoridade sobre as novas 

mentes-corpos. O desenho pedagógico é rico em boas intenções e em infinita generosidade, e 

que a pedagogia está encurralada num dever-ser, usurpada por uma expectativa normativa em 

que: 
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[...] as ervas do rizoma, a grama cedem lugar às raízes, às estruturas 

enfermas, às doces prisões sem grades. Ora, segundo Deleuze, “(...) há duas 

grandes doenças da estrutura: o preenchimento da casa vazia por seu 

sujeito de acompanhamento e o abandono da casa vazia pelo sujeito do 

acompanhamento; em suma, terrorismo e niilismo na educação.” (grifo da 

pesquisadora). (DELEUZE, 2000, p. 50 apud LINS, 2005, p. 1237). 

Lins (2005) afirma ainda, que há a necessidade do preenchimento da casa vazia, não 

obstante, o querer constantemente preencher o vazio, e esta tentativa ocasiona o caos em que a 

pedagogia se apresenta hoje. 

Gallo (2015) apresenta três ordens de saberes que imergem e retalham o caos, 

produzindo significações, quais sejam: a filosofia, ciência que cria conceitos; a arte, ciência 

que cria afeto, sensações; e a ciência puramente, que cria conhecimentos. Para Gallo (2015), 

cada uma é indomável às outras e elas não podem ser confundidas. Entretanto, existe uma 

interação transversal entre elas. Cada uma delas, a seu modo, é um esforçar-se em luta contra 

o caos de nossas ideias com a intenção de conseguir um mínimo de ordem. Essas três ordens 

do saber, cada qual, é uma reação contra a opinião, que nos garante aquilo que é impossível: 

vencer o caos.  

Só a morte vence o caos, só não há caos quando já não há nada. A opinião 

não gosta da multiplicidade, ela busca apenas um sempre-eterno consenso, o 

reinado do Mesmo, do Absoluto. Para a opinião, é necessário que o 

pensamento esteja sempre de acordo com as coisas, com a “realidade”; o 

pensamento não pode, jamais, virtualizar, criar... Em nome da ordem, a 

opinião quer proteger-nos do caos, fugindo dele, tendo a ilusão de que o 

domina, de que o vence. Mas o mesmo não se dá com a arte, a ciência e a 

filosofia. Mas a arte, a ciência, a filosofia exigem mais: traçam planos sobre 

o caos. Essas três disciplinas não são como as religiões, que invocam 

dinastias de deuses, ou a epifania de um deus único, para pintar sobre o 

guarda-sol um firmamento, como as figuras de uma Urdoxa de onde derivam 

nossas opiniões. A filosofia, a ciência e a arte querem que rasguemos o 

firmamento e que mergulhemos no caos. Só o venceremos a esse preço. 

Atravessei três vezes o Aqueronte como vencedor. O filósofo, o cientista, o 

artista parecem retomar do país dos mortos. (GALLO, 2015, p.21). (grifo da 

pesquisadora).  

Qual seria nesse sentido, um caminho a ser experimentado para construir uma 

pedagogia que vá além do “romantismo à moda de Rousseau”, que não pondere que sejamos 

em essência bons, ou que sejamos além de um livro em branco, além de bancos receptores de 

saberes, preparados a receber e a internalizar as impressões da sociedade, por aqueles que têm 

o papel de educar, de ensinar? Quais caminhos devemos percorrer para construir uma 

pedagogia que não tenha somente o objetivo de reproduzir os moldes ideais?  
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Retoma-se Houssaye (2004) para entender que a Pedagogia não é apenas um campo de 

estudos, ou ainda um campo disciplinar, ou até mesmo, um objeto de práticas, ou ainda uma 

qualidade de saber fazer, ou uma posição ideológica. Para este autor, a Pedagogia “é a 

reunião mútua e dialética da teoria e da prática educativa”, de uma mesma pessoa, 

considerar o pedagogo como aquele que procura conjugar a teoria e a prática pela própria 

ação, pressuposto que o faz afirmar: “só será considerado pedagogo aquele que fizer surgir 

um plus, na e pela articulação teoria prática da educação” (2004, p.10). A articulação entre a 

teoria e prática é processo contínuo como “caldeirão da fabricação pedagógica”.  

O “Pedagogo” aí, é o “professor”, no sentido de despertar as consciências, como se em 

algumas delas já houvesse uma predisposição, um “ativar” da verdadeira percepção 

cosmológica do visual artístico, ou anonimamente, a “semente” da verdade estaria presente 

em todos nós. Porém, circunstâncias mais ou menos favoráveis despertariam alguns – e outros 

desafortunadamente, não – para aquele olhar diferenciado que abarca e compreende profunda 

e absolutamente o mundo? Qual é o papel do “mestre da pedagogia” nesses mistérios? 

Seguramente, as respostas estão para ser edificadas através de novas experiências no 

campo da educação. Este estudo oferece algumas reflexões e resultados obtidos pela pesquisa 

de campo com os professores universitários, com o fim de construir novos apontamentos, 

tendo como base as Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico do Curso.  O que se 

pretende, então, é desenvolver uma pesquisa como luz à pedagogia inserida no caos da 

escuridão, dando mais vida à Pedagogia vivida. 

Os posicionamentos de vários autores, citações no decorrer deste capítulo, evidenciam 

os diferentes sentidos historicamente conferidos à Pedagogia, o que não a limita a uma visão 

prescritiva e edificante aos propósitos formativos e nem tão pouco às práticas educativas 

retornadas ao ensino. Todavia esses sentidos foram adaptados de diferentes maneiras, em 

dessemelhantes espaços históricos, com intencionalidades díspares e, no final o que se tem é 

uma grande colcha de retalhos epistemológicos interpretativos de práticas e concepções 

pedagógicas, a tornar mais complexa a tarefa de definir a natureza da pedagogia.  

Daí provém as indagações para o próximo capítulo, em que se trabalha as legislações 

para o curso de pedagogia, em que se observa que o legislador ao referir-se  à Pedagogia, 

trata-a apenas na dimensão interpretativa, de modo que a Pedagogia se corporifica como um 

mero “objeto de estudo”, ou apenas “o conjunto de disciplinas formativas”.  
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II. O DEVIR DA PEDAGOGIA E SUA HISTORICIDADE: DESTRINCHANDO AS 

MÁSCARAS OFICIAIS  

 

 

 

 Pedagogia  

Ensino, Educação 

Teoria, Prática  

Docência, Ciência 

Pedagogia 

 

Concepção  

Multifacetada 

Pedagogia  

Ideologia 
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O Devir da Pedagogia e sua Historicidade: 

destrinchando as máscaras oficiais 

 
o discutir a formação de professores no Brasil é imprescindível considerar 

a questão de que somente em meados do século XX,  de fato, teve início o 

processo de expansão da escolarização básica, até então, privilégio das 

elites. 

Cabe esclarecer, no entanto, antes de desenvolver o presente capítulo, que 

a proposta é estudar a “letra da lei”, para se discutir os princípios, as bases legais que regem 

os cursos de Pedagogia, uma vez que há reduzidas publicações de artigos, livros e anais, que 

trazem no corpo dos textos citações diretas das Diretrizes Curriculares do Curso; embora 

discutem e mencionem a lei, não trazem a letra da lei na sua íntegra. Para isto, busca-se 

retratar as duas últimas Resoluções para o Curso de Pedagogia (CNE/ n.1 de 2006, e CNE/ n. 

2 de 2015), com o intuito de desdobrar/destrinchar seus capítulos, artigos, parágrafos, incisos 

e alíneas, com base em um pensamento crítico e pedagógico.  

No Brasil, ao final do século XIX foi iniciada a formação de professores em cursos 

específicos nas denominadas Escolas Normais, voltadas precipuamente, à preparação de 

docentes para as primeiras letras, ou seja, para atuação nos quatro primeiros anos, hoje 

equivalente às quatro primeiras séries do ensino fundamental. Vale ressaltar que essas escolas 

correspondiam ao já extinto Magistério. 

A partir da década de 30, passou-se acrescentar um ano a mais na estrutura curricular 

dos cursos de Bacharelado, mediante o oferecimento de disciplinas da área da Educação, com 

o intuito de se conceder a opção Licenciatura e, dessa forma, abrir a possibilidade de 

formação de professores para atuarem no ensino secundário (correspondente, hoje, aos quatro 

últimos anos do ensino fundamental).  

A trajetória do Curso de Pedagogia, desde sua criação em 1939, hoje com 78 anos de 

existência, tem sido marcada por inúmeras produções que apontam a necessidade de sua 

reconstrução, num processo dialético da teoria e da prática educativa. Pensando no pedagogo 

como agente da conjugação da relação teoria e prática de sua própria atuação, que a educação 

nasce, cresce, cria, inventa, reinventa e renova a pedagogia. 

Silva (1999) afirma que: 

[...] todavia esses trabalhos devem ser considerados como referências 

relevantes para o estudo do tema, os impasses constatados, no que tange à 

reorganização do curso, constituem-se em evidências de que há ainda 

A 
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brechas a serem preenchidas para que se possa aprofundar a compreensão 

[...]. (SILVA, 1999, p.25). 

Isto posto, o presente capítulo objetiva percorrer o trajeto do curso de Pedagogia à luz 

da perspectiva legal (leis e decretos), para então, elencar indicativos que permitam 

compreender como o curso de Pedagogia, na atualidade, encontra-se composto, sobretudo em 

relação ao corpo docente -  professores formados em áreas explicitamente educacionais e 

professores oriundos de outras áreas do conhecimento. Destaca-se que é na junção da 

multiplicidade de áreas que tem se constituído o corpo docente do curso de Pedagogia.  

            Por desdobramento, busca-se compreender a dinâmica do Curso de Pedagogia, tendo 

em vista a composição do corpo docente - professores da área de educação que apresentam 

referenciais fundamentalmente relacionados à área pedagógica, ao mesmo tempo, professores 

responsáveis por áreas de conhecimentos específicos que desenvolvem suas ações 

referenciadas, tendencialmente, mais em proposições próprias de sua área do que em questões 

afetas à dimensão pedagógica, desconsiderando, por vezes, o contexto mais ampliado das 

demais áreas da educação.   

Para tanto, faz-se breve reflexão sobre a estrutura da formação do Curso de 

Pedagogia, inicialmente, com base na análise da Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 

2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, e, posteriormente na análise da Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015, que define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e para a formação continuada.  Assim, tais Resoluções são objeto de análise deste capítulo. 

2.1 Retomando caminhos Históricos  

No governo de Getúlio Vargas foi fundada a Universidade do Brasil, em 1937, nela 

havia a previsão de uma Faculdade Nacional de Educação
32

. O curso tinha em seu cerne dois 

objetivos: primeiro, a formação do licenciado; segundo, do bacharel, como é até hoje. Então, 

para a formação de bacharel exigia-se curso com duração de três anos; e para o licenciado se 

fazia necessário o acréscimo de mais um ano de Didática. 

                                                             
32

 Silva (1999) afirma que o curso de Pedagogia foi instituído por ocasião da organização da Faculdade Nacional 

de Filosofia, em 1939, logo o curso de Pedagogia teria sido fundado em 1939. Brzezinski (2012) relata que o 

curso de pedagogia foi criado na década de 1930, época propícia para a manifestação de fatos educacionais 

circunscritos aos debates sobre a criação das primeiras universidades brasileiras.  
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Intenta-se aqui discutir a estrutura do curso de Pedagogia. Mais especificamente, este 

curso foi estabelecido com base a um esquema  de seriação, ou seja: O primeiro ano 

centrava-se nas disciplinas: Complementos da Matemática, História  da Filosofia, Sociologia, 

Fundamentos Biológicos da Educação; no segundo ano eram desenvolvidas as disciplinas: 

Estatística  Educacional, Fundamentos  Sociológicos  da  Educação;  no terceiro: Educação 

Comparada e Filosofia da  Educação. Destaca-se a existência de um bloco comum de 

disciplinas  ministradas nos três anos, como: Psicologia Educacional, e nos últimos anos, as 

disciplinas: História da Educação e Administração Escolar, conforme afirma Silva (1999, p. 

34). Cumpre ainda ressaltar que, caso o bacharel em Pedagogia quisesse ser licenciado, este 

deveria  cursar duas disciplinas: Didática Geral e  Didática  Especial. 

Destaca-se que até 1961, ou seja, por mais de duas décadas, o curso de Pedagogia 

permaneceu com o esquema “3+1” (muito conhecido até os dias atuais), que acabou sendo 

reforçado por nova regulamentação contida no Parecer 251/1962, decorrente da primeira 

LDBEN n.4.024/1961. Com o advento da referida lei surgiram modificações no curso do 

bacharelado para a formação de pedagogo, assim como, o surgimento da regulamentação das 

Licenciaturas, conforme Parecer CFE 292/62 que, mesmo com base a uma visão 

“generalista”, realizou alterações no curso. 

2.1.1 Parecer CFE n. 251/62 

Em 1962, foram feitas algumas alterações no currículo do Curso de Pedagogia,  por 

meio do Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) n. 251, relatado pelo Conselheiro 

Valnir Chagas. Este Parecer fixou o currículo mínimo, bem como,  a  duração do Curso de  

Pedagogia pois, segundo o  Conselheiro, o curso de Pedagogia passava por fragilidades. 

Assim, destaca Silva (1999):  

   

[...] logo de início,  à controvérsia existente  a respeito da manutenção ou 

extinção do curso. A ideia da extinção provinha da acusação de que faltava 

ao curso conteúdo próprio, na medida em que a formação do professor  

primário deveria se dar ao nível superior, e a de técnicos em Educação, em 

estudos posteriores ao da graduação. (SILVA, 1999, p.36-37). (grifo da 

pesquisadora). 
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O Parecer/CFE 251/62 predizia que o Curso de Pedagogia estava destinado a 

praticamente dois fortes temas: à formação do "técnico em Educação" e do “professor 

de disciplinas pedagógicas do Curso Normal”.   

[...] é interessante observar que o referido parecer não identifica 

precisamente o profissional a que se refere; trata do assunto de maneira geral 

quando estabelece que o curso de Pedagogia destina-se à formação do 

“técnico em educação” e do “professor de disciplinas pedagógicas do curso 

normal”, através do bacharelado e da licenciatura, respectivamente. (SILVA, 

1999, p.37). (grifo da pesquisadora).  

 Ainda em conformidade à referida autora, o Parecer 251/62 não 

realizou nenhuma referência ao campo de trabalho do profissional, que chama de “técnico de 

Educação” ou “especialista de educação”, isto é, de modo muito vago, em alguns momentos 

se reporta a este profissional pertencente ao grupo dos “administradores e demais especialistas 

de Educação” - “profissionais destinados às funções não docentes do setor educacional.”
33

 

É preciso lembrar que ao mesmo tempo em que o Parecer 251/1962 referia-

se à elevação dos níveis de preparo de profissionais da educação que poderia 

chegar à pós-graduação nas instituições de ensino superior, a LDB/1961, por 

uma aproximação muito estreita com o projeto original de 1948, nos art. 52 a 

59, deu ênfase aos institutos de educação. Estes poderiam tomar para si a 

tarefa de formar professores para a Escola Normal, “dentro das normas 

estabelecidas para os cursos pedagógicos das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras” (art. 59, parágrafo único). Esse preceito legal deu origem 

às Escolas Normais Superiores localizadas nos institutos de educação, que 

assumiram as funções do curso de pedagogia, situação muito controvertida, 

que logo foi extinta pois,  superpunha- se às funções das faculdades, embora 

retomasse o modelo verticalizado de Anísio Teixeira.” (BRZEZINSKI, 

2012, p. 56). 

O que importa destacar do Parecer de 1962 é que os legisladores trataram a questão do 

curso de Pedagogia começando por onde, muito provavelmente, deveriam ter terminado, ou 

seja, fixaram um currículo mínimo cujo objetivo era formar um profissional o qual se referem 

vagamente, sem ao menos considerar a existência de um campo de trabalho que o 

demandasse. Desse modo, as disciplinas opcionais tornaram-se difusas e ofereciam restritas 

possibilidades, dando o sentido na formação do aluno em Pedagogia, como “Técnico em 

Educação.” 

Nesse momento, o curso de Pedagogia passou a sofrer várias críticas e insatisfações, 

tanto por parte dos seus estudantes, como por parte de seus profissionais. A ideia central que 

era colocada em cheque repousava na reformulação das disciplinas e da estrutura curricular.  

                                                             
33 

 BRASIL. CFE. Documenta, n.11, p.60- 1,1962. 
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Em 1969, houve a Reforma  Universitária, reforma esta que se fez marcadamente nos 

Cursos de  Pedagogia, pois o Parecer/CFE n. 252/69, cuja autoria também era do Conselheiro 

Valnir Chagas, aboliu a  diferenciação entre bacharelado e licenciatura.  

2.1.2 Parecer CFE n. 252/69 

Com base no Parecer CFE n.252/69, o Curso de Pedagogia centralizou a formação de  

professores  em dois eixos: primeiro para o ensino normal, e segundo, para os especialistas em 

atividades  de orientação,  administração, supervisão e inspeção.  

Ao reformular a estrutura curricular do curso, de  acordo com Silva (1999, p. 45), 

“criam-se habilitações para a formação de profissionais, específicas para  cada  conjunto 

dessas  atividades,  fragmentando a  formação do pedagogo”. 

Mediante esse Parecer, integrou-se ao  Curso de  Pedagogia  “uma  base comum” que 

passou a ser constituída por matérias de fundamentos à formação de qualquer profissional na 

área e, em contrapartida, outra  “base com as habilitações  específicas”. 

 A  base comum, segundo SILVIA (1999) era  constituída pelas seguintes  disciplinas: 

- Sociologia Geral; 

- Sociologia da Educação; 

- Psicologia da Educação; 

- História  da  Educação; 

- Filosofia  da  Educação;  

- Didática. 

   

Já, a outra base  com as  habilitações  específicas  era  constituída  por:  

- Magistério dos  cursos  normais;  

- Atividades  de  orientação, administração, supervisão e inspeção.  

 

As Disciplinas  e  Atividades  Práticas dos Cursos Normais eram: 

- Orientação Educacional; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar e Inspeção Escolar. 

Essas três disciplinas poderiam ser ministradas nos cursos de plena e curta duração.  
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A habilitação das  Disciplinas  e Atividades  Práticas  dos  cursos  Normais, o antigo 

magistério, as disciplinas  eram:  

- Estrutura  e  Funcionamento do 1º grau; 

- Metodologia  do 1º grau, Prática  de  Ensino na  Escola  de  1º grau,  (Estágio). 

  

As disciplinas para a  habilitação em Administração Escolar: 

- Estrutura  e Funcionamento do 1º grau, Estrutura  e Funcionamento do 2º grau; 

-  Princípios e Métodos de Administração Escolar;  

- Estatística Aplicada à Educação. 

 

Para a habilitação plena em Supervisão Escolar, afirma Silva (1999, 

p.48), as disciplinas eram:   

- Estrutura e Funcionamento do 1º grau; 

- Estrutura e Funcionamento do 2º grau; 

- Princípios  e Métodos de Supervisão Escolar e  

- Currículos e Programas. 

 

Finalmente, a habilitação plena  em Inspeção Escolar previa as disciplinas:  

- Estrutura e  Funcionamento do 1º grau, Estrutura e funcionamento do 2º grau; 

- Princípios e Métodos  de Inspeção escolar e Legislação do Ensino. 

(SILVA, 1999, p.49). 

 

O Parecer/CFE n. 252/69 procurou esclarecer uma questão que,  já na época de  sua 

aprovação,  se apresentava como impasse: a  do direito ao magistério nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental pelos diplomados em Pedagogia. No que  concerne  à  estrutura 

curricular para  o Curso de  Pedagogia, como dito anteriormente, o Parecer 252/69 aboliu 

a distinção entre bacharelado e Licenciatura, mantendo a formação de especialistas nas várias 

habilitações específicas: 

O Parecer assegurava aos diplomados em Pedagogia, o direito ao magistério nas séries 

iniciais do 1º. grau, além disso, o mesmo parecer que considerava que as especialidades 

deveriam ser ofertadas na pós-graduação, admite não apenas a formação na graduação, mas 

também permite a aquisição de duas de cada vez, e faculta a volta do diplomado para 

obtenção de novas habilitações. Este é o “inchaço” a que Silva (1999) se refere na citação 

acima, que por si só, desqualifica qualquer curso. 
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Na opinião de Silva (1999), 

[...] Na realidade, o que o parecer de 69 trouxe foi uma inversão da situação 

até então vivida pelo curso. Se a partir de 62 o pedagogo era identificado 

com um profissional que personificava a redução da educação à sua 

dimensão técnica - o técnico de Educação -, o currículo previsto para formá-

lo era de cunho totalmente generalista. Em 69, consegue-se recuperar a 

educação em sentido integral na figura do especialista da educação, porém, 

sua formação nessa direção fica inviabilizada pelo caráter fragmentado da 

organização curricular proposta. (SILVA,1999,p.69).(grifo da pesquisadora). 

 Assevera Brzezinski (2012, p.77) que para implementar a composição 

curricular definida pelo citado Parecer, foram previstas algumas condições para habilitação e 

orientação curricular, supervisão, administração e inspeção escolar. Ficou obrigatório o 

estágio supervisionado nas áreas correspondentes às habilitações. Sendo assim, para o registro 

do diploma de especialistas era obrigatório comprovar o  exercício de magistério. Destaca-se 

que o CFE, em 1969, não constituiu nem duração e nem época. Contudo, em 1972, retomou-

se a temática definindo pelo Parecer 867/1972, um ano letivo de experiência de magistério 

para o aluno da habilitação orientação educacional e um semestre letivo para as demais. 

2.2 Algumas faces do Curso de Pedagogia 

Ainda, também por meio do Parecer/CFE n. 867/72, de  autoria de Valnir Chagas, a 

estrutura curricular do curso de Pedagogia sofreu alterações, sendo estendida a todas as 

habilitações  previstas  no artigo 3º, da  Resolução n.2/69.  

Nesse contexto ocorreram várias iniciativas  com a finalidade de repensar  o Curso de  

Pedagogia.  Não obstante,  o acontecimento que se tornou marco inicial da reflexão referente 

à formação do educador foi o I Seminário de Educação brasileira,  na Universidade  de  

Campinas  – UNICAMP  em 1978. 

Em 1980, em São Paulo foi realizada a I Conferência Brasileira de Educação, na  

Pontifícia Universidade Católica  de São Paulo (PUC/SP). O evento contou com participantes 

de diversas  regiões  do país. Na ocasião foi  constituído o “Comitê  Nacional de  Pró -

Reformulação dos Cursos de  Formação de Educadores”  que, em 1983 teve sua nomenclatura 

alterada para “Comissão Nacional  de  Reformulação dos  Cursos  de  Formação  do 

Educador”.Em1990, consolidou-se como “Associação Nacional  para  a  Formação  

Profissional de Educadores (ANFOPE), com a função principal voltada para a reformulação 

do curso de Pedagogia e a formação de professores.  
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Com o advento da Lei n. 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

(LDBN), a legislação que vigorava anteriormente na década de 1960 foi enfraquecida. Posto 

que, com a  aprovação dessa Lei  reforçou-se a tão discutida identidade do pedagogo, mas não 

só, também foram levantadas outras indagações sobre o tema “Formação docente.”  

 Art. 62.  A formação de docente para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 

primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na 

modalidade normal.  (BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 

9.394/96, de 20 de dezembro de 1996). (grifo da pesquisadora). 

O artigo acima abre uma discussão sobre a função do Curso de Pedagogia, 

vez que possibilita aos Institutos Superiores de Educação (ISE) formar  professores para 

atuarem na educação básica, não sendo as Universidades as únicas formadoras de professores.  

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:        

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação 

dos diversos níveis. (BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 

9.394/96, de 20 de dezembro de 1996). (grifo da pesquisadora). 

Destaca-se no art. 63, inciso I, a indicação de que esses institutos também 

seriam destinados à formação de docentes, tanto para  a Educação Infantil como para 

os primeiros  anos  do Ensino Fundamental. 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 

nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional. (BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação,n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996).  

Algo que chama a atenção no art. 64 é a previsão do Curso de Pedagogia como 

instância de formação de  profissionais na educação para trabalhos não docentes. 

A discussão pós-aprovação da LDBN n. 9.394/96  teve início em 1997, devido ao 

processo de elaboração das propostas de Diretrizes Curriculares para  os  cursos de  graduação 

em nível superior. 

Após diversas ações legais, observa-se significativa ânsia pela definição da estrutura 

do curso de formação de professores. No entanto, somente em 2006 tem-se a aprovação da 
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Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, que se observa direcionamento mais 

centrado para o ensino de Pedagogia. E, após a Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015 foram 

definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. 

Passa-se então adiante, a considerar ambas as Resoluções, de 2006 e 2015. 

2.3 Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006  

Versus 
Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNs), 

Licenciatura, mediante a Resolução CNE/CP n.1, de 15 de maio de 2006, representaram uma 

das últimas propostas de DCNs deliberadas, resultante de um processo de mais de vinte anos 

de enfrentamento entre o Movimento dos Educadores e os Representantes governamentais.  

As novas DCNs para o Curso de Pedagogia constituíram-se em uma conquista da  

ANFOPE, em conjunto com as demais entidades do setor educacional, especificamente, as de 

formação de professores. Contudo, no presente estudo, faz-se análise dos quinze artigos 

previstos na Resolução CNE/CP n.1, de 15 de maio de 2006
34

 após comparação com as 

alterações da Resolução n. 2 de 1º de julho de 2015, levantando os aspectos importantes e 

secundários de ambas legislações. Mais adiante, no terceiro capítulo, são apresentadas 

considerações acerca dessas legislações quando relacionadas à estruturação do Projeto 

Pedagógico investigado. 

Art.1º.  A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, definindo princípios, 

condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados 

em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e 

pelas instituições de educação superior do país, nos termos explicitados nos 

Pareceres CNE/CP 5/2005 e 3/2006. (BRASIL. Resolução CNE/CP n.1,15 

mai.2006). 

Por sua vez, o segundo artigo estabelece as finalidades da formação do Curso de 

Pedagogia referentes à formação inicial para Educação Infantil e anos iniciais do Fundamental 

                                                             
34

 CNE.CONSELHO PLENO. Resolução CNE/CP n.1, de 15 de maio de 2006 institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. O Presidente do Conselho 

Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 2º, alínea “e” da 

Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n. 9.131, de 25 de novembro de 1995, no 

art. 62 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no Parecer CNE/CP n. 5/2005, incluindo 

a emenda retificativa constante do Parecer CNE/CP n. 3/2006, homologados pelo Senhor Ministro de Estado da 

Educação, respectivamente, conforme despachos publicados no DOU de 15 de maio de 2006 e no DOU de 11 de 

abril de 2006.  
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I, II e Ensino Médio e profissional. Define em seu § 1º, a compreensão da docência como 

ação educativa, mencionando o que vem a ser “Pedagogia”, objetivos e princípios. O § 2º 

define o que o curso de Pedagogia propiciará de saberes e conhecimentos na área pedagógica, 

conforme estipulados nos incisos I e II. 

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.  

§ 1º. Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico 

metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 

produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 

Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos 

e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, 

de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo 

entre diferentes visões de mundo.  

§ 2º. O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, 

investigação e reflexão crítica, propiciará:  

I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas;  

II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o 

econômico, o cultural. (BRASIL. Resolução CNE/CP n.1, 15 mai.2006). 

(grifo da pesquisadora).  

 De acordo com Libâneo (2006, p.845), “não está claro se cabe ao curso apenas 

propiciar competências para o professor participar da organização e da gestão ou prepará-lo 

para assumir funções na gestão e organização da escola”. O parágrafo 2º. do artigo 2º., 

embora estabeleça uma redação obscura, dá a entender que o curso prepara para 

“planejamento, execução e avaliação de atividades educativas”. De qualquer modo, o que 

está exposto nesse parágrafo é que o planejador da educação, o especialista em avaliação, o 

animador cultural, o pesquisador, o editor de livros, entre tantos outros, ao exercerem suas 

atividades estariam exercendo a docência. 

O artigo terceiro traz em seu cerne o campo de atuação do estudante de Pedagogia, no 

qual trabalhará com informações e habilidades diversas, o que exige pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, fundamentos em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência, relevância social e ética. Estabelece a seguir, 

em seu parágrafo único o que é necessário para a formação do licenciado em Pedagogia, 

como o conhecimento da escola enquanto organização complexa, cuja função é promover a 

educação para e na cidadania, bem como a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados da 
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área educacional e, por fim, a participação na gestão dos processos educativos, na organização 

e funcionamento de sistemas e instituições de ensino. 

Art. 3º. O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 

informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos 

teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da 

profissão, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estética.  

Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é central: 

I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função 

de promover a educação para e na cidadania; 

II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional; 

III - a participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino. (BRASIL. Resolução 

CNE/CP n.1,15 mai.2006). (grifo da pesquisadora). 

  No artigo 4º. e parágrafo único percebe-se amplo horizonte na formação do 

profissional em Pedagogia, pois define com maior clareza o mencionado no art. 2º, da 

Resolução, bem como  estabelece as funções do profissional pedagogo nos incisos do § único: 

 

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. (BRASIL. Resolução 

CNE/CP n.1,15 mai.2006). (grifo da pesquisadora). 

  

Conforme se depreende no texto legal, o aluno com curso superior de Licenciatura 

Plena em Pedagogia possui habilitação para ministrar aulas no Ensino Fundamental, bem 

como para exercer as funções de Serviço de Apoio.  

 O artigo 5º estabelece, ao longo dos dezesseis incisos, as aptidões requeridas do 

profissional desse curso, ou seja, do egresso do curso de Pedagogia. Eis algumas das aptidões:  

Art. 5º - O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária; II - compreender, cuidar e educar crianças de 

zero a cinco anos, de forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas 
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dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, social; III - fortalecer 

o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental, 

assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na 

idade própria; IV - trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na 

promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do 

desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo 

educativo; V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais 

e coletivas; VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às 

diferentes fases do desenvolvimento humano; (...)IX - identificar problemas 

socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e 

propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas e outras. (BRASIL. Resolução CNE/CP n.1,15 

mai.2006). (grifo da pesquisadora). 

 No caso da formação de professores de escolas indígenas e para escolas de 

remanescentes de quilombo, o artigo 5º dispõe em seus parágrafos 1º e 2º dois incisos que 

devem ser incluídos:  

[...] § 1º No caso dos professores indígenas e de professores que venham a 

atuar em escolas indígenas, dada a particularidade das populações com que 

trabalham e das situações em que atuam, sem excluir o acima explicitado, 

deverão:  

I - promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, 

orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo 

indígena junto a quem atuam e os provenientes da sociedade majoritária;  

II - atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o estudo de 

temas indígenas relevantes.  

§ 2º As mesmas determinações se aplicam à formação de professores para 

escolas de remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por receber 

populações de etnias e culturas específicas. (BRASIL. Resolução CNE/CP 

n.1,15 mai.2006).  

O Artigo 6º define os núcleos que estabelecem as estruturas do curso de Pedagogia em 

três incisos. O primeiro deles menciona um núcleo de estudos básicos em que devem ser 

respeitadas as diversidades e a autonomia pedagógica das instituições, aspectos sucintamente 

detalhados nas alíneas “a” até “l”. O detalhamento de tal proposição carece ser visto com 

maior atenção, sobretudo para a compreensão deste “quebra-cabeça” - as estruturas, os pilares 

do Curso de Pedagogia.  

O primeiro núcleo: 

Art. 6º - A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade 

nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de:  

I - um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da 

literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de 
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reflexão e ações críticas, articulará: (...) (BRASIL. Resolução CNE/CP 

n.1,15 mai.2006). 

Já o segundo inciso menciona um núcleo de aprofundamento e diversificação de 

estudos voltados às áreas de atuação profissional, assim como prioriza o projeto pedagógico 

das instituições para que se possa atender às diferentes demandas sociais. 

[...] II - um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltados 

às áreas de atuação profissional, priorizadas pelo projeto pedagógico das 

instituições e que, atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, 

entre outras possibilidades:  

a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes 

situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e 

outras;  

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e 

processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural 

da sociedade brasileira;  

c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar 

propostas educacionais consistentes e inovadoras. (BRASIL. Resolução 

CNE/CP n.1,15 mai.2006). 

O terceiro e último núcleo, exposto no artigo 6º das estruturas do curso de Pedagogia 

deve considerar os estudos integradores que proporcionam enriquecimento do currículo e 

eventos coletivos.  

 III - um núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento 

curricular e compreende participação em:  

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, 

monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da 

instituição de educação superior;  

b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes 

áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação 

de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos; 

c) atividades de comunicação e expressão cultural. (BRASIL. Resolução 

CNE/CP n.1,15 mai.2006). 

Neste instante, cabe aqui uma observação. Como visto até o presente, a Resolução 

CNE/CP n.1, de 15 de maio de 2006 delineia a formação do curso de Pedagogia articulando-o 

à docência, à gestão educacional e à produção do conhecimento na área da educação. 

Entretanto, o legislador, sem perceber, se assim pode-se afirmar, dedicou-se mais a uma 

formação adstrita à docência, não destinando distribuição de tempo adequado às demais 

atribuições.  

Cumpre ressaltar ainda que a docência nas DCNs – Pedagogia, não é vista como um 

ato limitado de ministrar aulas, mas sim, abarca um sentido de docência expandido, ou seja, 
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efetiva-se na devida articulação do trabalho pedagógico nos espaços escolares e não escolares, 

como dispõe os artigos 4º., 5º. e 6º. do Parecer CNE/CP n. 1/2006. 

Assim sendo, a docência é vista como processo educativo, conforme § 1º. do artigo 2º. 

do Parecer CNE/CP n. 1/2006, tanto em âmbitos escolares como não escolares, de modo que 

não se confunda a docência com métodos e técnicas pedagógicas. 

Quanto à composição da carga horária do Curso de Pedagogia ficou definido no artigo 

7º, o estabelecimento de carga mínima de 3.200 horas, distribuídas em atividades formativas, 

Estágio Supervisionado e em atividades teórico - práticas de aprofundamento em áreas 

específicas.  

O Artigo 8º busca delinear os meios pelos quais poderá ocorrer a integração dos 

estudos da área pedagógica, assim como: disciplinas, seminários; instituições e políticas 

públicas de Educação; práticas de docência e gestão educacional; atividades de monitoria, de 

iniciação científica e de extensão; eventos científico-culturais; estudos curriculares; educação 

profissional, área de serviços e de apoio escolar; Educação de Jovens e Adultos; participação 

em atividades da gestão de processos educativos; planejamento, implementação, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de atividades e projetos educativos; entre outros. 

O artigo 9º estabelece que os cursos de educação superior com ou sem autonomia 

universitária e foco na formação em Licenciatura para docência deverão seguir os termos 

estruturados nesta Resolução. Por sua vez, o artigo 10 prevê que habilitações em cursos de 

Pedagogia entrarão em regime de extinção, a partir do período letivo seguinte à publicação 

desta Resolução. Os artigos encontram-se assim dispostos: 

Art. 9º. Os cursos a serem criados em instituições de educação superior, com 

ou sem autonomia universitária e que visem à Licenciatura para a docência 

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, deverão ser estruturados com base nesta 

Resolução.  

Art. 10. As habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes 

entrarão em regime de extinção, a partir do período letivo seguinte à 

publicação desta Resolução. (BRASIL. Resolução CNE/CP n.1,15 

mai.2006). (grifo da pesquisadora). 

 O artigo 11 prescreve a forma de elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia para instituições de educação superior que mantêm cursos autorizados como 

Normal Superior e para as instituições que almejarem a modificação em curso de Pedagogia, 

bem como para as instituições que já dispõem de cursos de Pedagogia. Para tanto, há de se 

considerar os quatros parágrafos previstos neste artigo.  
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O artigo 12 possibilita aos concluintes do curso de Pedagogia e Normal Superior a 

complementação dos estudos em áreas não cursadas. Em complementação aos artigos 11 e 12, 

o artigo 13 estabelece que a implantação/execução das diretrizes curriculares deve ser 

acompanhada e avaliada por órgãos competentes.  

Nos termos do artigo 14 desta Resolução prevê-se que a Licenciatura em Pedagogia, 

esteja em conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei n. 9.394/96, que dispõe o ensino a 

ser ministrado com base no princípio da gestão democrática do ensino público, combinado ao 

artigo 64 da mesma Lei, que fundamenta que a formação de profissionais de educação para 

“administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 

básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a 

critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional”. 

Art. 14 - A Licenciatura em Pedagogia, nos termos dos Pareceres CNE/CP n.  

5/2005 e 3/2006 e desta Resolução, assegura a formação de profissionais da 

educação prevista no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º 

da Lei n. 9.394/96. 

§ 1º - Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de 

pós-graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os 

licenciados.  

§ 2º - Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste artigo poderão ser 

complementarmente disciplinados pelos respectivos sistemas de ensino, nos 

termos do parágrafo único, do art. 67, da Lei n. 9.394/96. (BRASIL. 

Resolução CNE/CP n.1,15 mai.2006). (grifo da pesquisadora). 

  

E, por fim, o artigo 15 revoga a Resolução CFE n. 2, de 12 de maio de 1969.  

Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas a Resolução CFE n. 2, de 12 de maio de 1969, e 

demais disposições em contrário. (BRASIL. Resolução CNE/CP n.1,15 

mai.2006). (grifo da pesquisadora). 

Os artigos descritos na Resolução CNE n. 1, de 2006 consideram a formação do 

profissional da educação no curso de Pedagogia. Ressaltam também, que entre os pilares desta 

formação do licenciado em Pedagogia encontra-se um de fundamental importância, qual seja, 

o reconhecimento da escola como uma aparelho complexo que tem a função social e 

formativa de promoção da equidade educativa para a cidadania. 

Observam-se também como prioritárias a essa formação ao licenciado em Pedagogia, 

a proposição, a realização, a análise de pesquisas e a aplicação de resultados com base nas 

perspectivas histórica, cultural, política, ideológica e teórica, assim como, o relacionar as 

linguagens dos meios de comunicação à educação e aos processos didático-pedagógicos,   

demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação adequada ao 
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desenvolvimento de aprendizagens significativas. Incluem-se também, promover e facilitar 

relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a comunidade; identificar 

problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva 

em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, 

étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras, aspectos previstos nos 

incisos VII, VIII e IX do artigo 5º, da referida Resolução.  

Torna-se central também, a participação na gestão de processos educativos, na 

organização e funcionamento de sistemas e de instituições de ensino, com a perspectiva de 

princípios da gestão democrática em espaços escolares e não escolares, com vistas a garantir 

iguais direitos e valorização das diversas extensões que compõem a disparidade da sociedade, 

garantindo diálogo, discussão e crítica junto às diversas esferas das instituições educacionais. 

Argumenta Libâneo (2006, p.848), que a Resolução do CNE, pela precária 

fundamentação teórica em relação ao campo conceitual da Pedagogia e pelas imprecisões 

conceituais sustenta-se numa concepção simplista e reducionista da Pedagogia e do exercício 

profissional do pedagogo, podendo afetar a qualidade da formação de professores de educação 

infantil e anos iniciais. 

Por fim, destaca-se que o Conselho Pleno (CP) do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), em cumprimento à Meta 15 do Plano Nacional de Educação (PNE) constituiu as 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação e capacitação de professores 

para a educação básica. Tais DCNs encontram-se reiteradas pela Resolução CNE/CP n. 

2/2015, fundamentada no Parecer CNE/CP n. 2/2015.  Esclarece-se que essas DCNs para a 

formação de professores da educação básica foram inicialmente instituídas pelas Resoluções 

CNE/CP n. 1/2002 e 2/2002 e, por sua vez, revogadas.
35

 

2.4 Resolução n 2, de 1º de Julho de 2015 

A Resolução n. 2/2015 define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. De acordo com os 

artigos 1º, 2º e 3º prevê-se a formação de professores para o exercício da docência na 

educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades de 

educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e 

                                                             
35 Informações disponíveis em: http://www.belasartes.br/diretodareitoria/artigos/formacao-de-professores-para-

a-educacao-basica-novas-dcns Acesso em: jul. 2016.     

http://www.belasartes.br/diretodareitoria/artigos/formacao-de-professores-para-a-educacao-basica-novas-dcns
http://www.belasartes.br/diretodareitoria/artigos/formacao-de-professores-para-a-educacao-basica-novas-dcns
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Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e 

Educação Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com integração entre 

elas, podendo abranger um campo específico e/ou interdisciplinar. 

Propõe-se também que, em se partindo da compreensão ampla e contextualizada de 

educação e educação escolar seja possível assegurar a produção e a difusão de conhecimentos 

de determinada área e a participação na elaboração e implementação do projeto político-

pedagógico da instituição, com a perspectiva de garantir com qualidade, os direitos e 

objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, assim como a gestão democrática.  

Observa-se que um dos aspectos fundamentais voltados à melhoria da formação de 

profissionais do magistério incide na garantia de base comum nacional, sem dano à base 

diversificada, regulada do ponto de vista de educação como processo emancipatório e 

constante. Propõe-se então, pensar no trabalho docente que conduz à práxis como instância a 

promover a articulação entre teoria e prática, bem como entre a realidade dos 

estabelecimentos educativos da educação básica e a do exercício profissional.  

Nesse contexto, assinala-se que as novas DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) 

contemplam uma série de considerações que antecedem a menção dos artigos, o que difere 

estruturalmente da Resolução de 2006.  

Uma vez considerando a existência de número elevado de artigos na Resolução 2/2015 

opta-se pela análise de pontos mais relevantes, sobretudo, os que dizem respeito diretamente à 

temática desta investigação, quais sejam: a formação de professores e o Projeto Pedagógico 

do Curso de Pedagogia. 

A Resolução n. 2/2015 trata em seu texto inicial pontos relevantes à educação, com 

destaque para questões afetas à formação de professores, como:  

1. Que a concepção sobre conhecimento, educação e ensino seja basilar para garantir o 

projeto da educação nacional, superar a fragmentação das políticas públicas e a desarticulação 

institucional por meio da instituição do Sistema Nacional de Educação, com base nas relações 

de cooperação e colaboração entre os federados e os sistemas educacionais; 

2. Que seja garantida a igualdade de condições para o acesso e a permanência na 

escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o apreço 

à tolerância; a valorização do profissional da educação; a gestão democrática do ensino 

público; um padrão de qualidade; a valorização da experiência extraescolar; a vinculação 

entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; o respeito e a valorização da 
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diversidade étnico-racial, entre outros, os quais se constituem em princípios vitais para a 

melhoria e a democratização da gestão e do ensino; 

3. Que as instituições de educação básica, seus processos de organização e gestão e 

projetos pedagógicos cumpram, com base na legislação vigente, papel estratégico na 

formação requerida nas diferentes etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio) e modalidades da educação básica. Por decorrência tem-se: a) a necessidade de 

articular as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada, em nível 

superior, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; b) a necessidade de 

consolidar os princípios que norteiam a base comum nacional para a formação inicial e 

continuada, tais como: -  sólida formação teórica e interdisciplinar; - unidade teoria-prática; - 

trabalho coletivo e interdisciplinar; - compromisso social e valorização do profissional da 

educação; c) gestão democrática; - avaliação e regulação dos cursos de formação; - a 

articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e extensão como princípio 

pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do profissional do magistério e da prática 

educativa; - a docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional e 

metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, 

princípios e objetivos da formação que se desenvolvem entre conhecimentos científicos e 

culturais, nos valores éticos, políticos e estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na 

socialização e construção de conhecimentos, no diálogo constante entre diferentes visões de 

mundo;- o trabalho coletivo como dinâmica político-pedagógica que requer planejamento 

sistemático e integrado.Dessa forma, tais artigos estabelecem que as instituições de ensino 

superior, os centros de formação de estados e municípios, as instituições educativas de 

educação básica que desenvolverem atividades de formação continuada dos profissionais do 

magistério devem conceber a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da 

educação básica visando o atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes 

Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). 

 [...] manifestando organicidade entre o seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e seu Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) como expressão de uma política articulada à 

educação básica, suas políticas e diretrizes. (BRASIL. Resolução 2/2015, 

cap.1). 
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As novas DCNs de 2015 definem no artigo 3º, parágrafo 5º os princípios da Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Considera uma formação docente para 

todas as etapas e modalidades da educação, construída em bases científicas e técnicas sólidas, 

pautada no princípio de uma nação soberana, democrática, justa, e que promova a 

emancipação dos indivíduos e à valorização da diversidade. Outros pontos: a garantia de 

qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados pelas instituições formadoras; a 

articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada na pesquisa e 

extensão, bem como a equidade no acesso à formação inicial e continuada. 

Destacam-se alguns princípios que o parágrafo 5º traz, em sua essência, para a 

formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: a formação dos profissionais do 

magistério (formadores e estudantes) como compromisso com projeto social, político e ético 

que contribua para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que 

promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à 

valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de discriminação; a colaboração 

constante entre os entes federados na consecução dos objetivos da Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação 

(MEC); garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados pelas 

instituições formadoras; a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação 

docente. 

Desse modo, para a garantia efetiva do padrão de qualidade acadêmica na formação 

oferecida, as instituições de educação superior que ministram programas e cursos de formação 

inicial e continuada ao magistério, tanto em centros de formação de estados como de 

municípios há de se contemplar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), conforme disposto no artigo 4º. e 

parágrafo único, desta Resolução. 

2.4.1 Formação Dos Profissionais Do Magistério Para Educação Básica: 

Base Comum Nacional 

O capítulo II, desta Resolução, nos artigos 5º e 6º apresenta como eixo central que a 

formação dos profissionais da educação deve assegurar a base comum nacional. Esta base, por 

sua vez, deverá ser concebida a partir da compreensão da educação como processo 



80 

 

emancipatório e permanente e do reconhecimento da especificidade do trabalho docente de 

forma a gerar a práxis como expressão da articulação entre teoria e prática. 

Ainda no referido capítulo propõe-se que as instituições educativas da educação básica 

e profissionalizantes possam direcionar seus egressos:  

- à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos 

conhecimentos e vivência da realidade social e cultural;  

- à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão como princípios 

pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do profissional do magistério e da 

prática educativa;  

- ao acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao material de apoio pedagógico 

de qualidade, ao tempo de estudo e produção acadêmico-profissional, viabilizando os 

programas de fomento à pesquisa sobre a educação básica;  

- às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional, possibilitando as 

condições para o exercício do pensamento crítico, a resolução de problemas, o trabalho 

coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia;  

- à elaboração de processos de formação do docente em consonância com as mudanças 

educacionais e sociais; ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica;  

- à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes linguagens, incorporando-

os ao processo pedagógico, respeito às diferenças, a diversidade étnico-racial, de gênero, 

sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras;  

- à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos os estudantes durante o percurso educacional 

por meio de currículo e atualização da prática docente que favoreçam a formação e estimulem 

o aprimoramento pedagógico das instituições. (BRASIL. Resolução 2/2015, Cap.2). 

2.4.2 Do (a) Egresso(a) Da Formação Inicial e Continuada 

O capítulo III, desta Resolução compõe-se pelos artigos 7º e 8º, os quais tratam da 

formação inicial e continuada dos egressos, sendo que o artigo 7º prevê a abrangência do 

Projeto Pedagógico do Curso.  

O artigo 7º refere-se a uma formação que promova um repertório de informações e 

habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do 

projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado pela concretização do exercício 

profissional, fundamentado nos princípios da “interdisciplinaridade, contextualização, 
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democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética”. 

(BRASIL. Resolução n. 2/2015, Cap.3). (grifo da pesquisadora). 

O Projeto Pedagógico do Curso, conforme o artigo 7º deve ser compreendido na 

perspectiva do estabelecimento da articulação entre o PPI e o PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional), abrangendo diferentes características e dimensões da iniciação à docência, 

como: estudo do contexto educacional, envolvendo ações nos diferentes espaços escolares, 

como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços recreativos e desportivos, ateliês, 

secretarias; desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, interdisciplinar e 

com intencionalidade pedagógica clara para o ensino e o processo de ensino-aprendizagem. O 

PPC das instituições deverá observar em seu planejamento, a execução de atividades nos 

espaços formativos
36

, a serem desenvolvidas em níveis crescentes de complexidade em 

direção à autonomia dos estudantes em formação. 

Os egressos dos cursos de formação inicial em nível superior serão aptos a atuar com 

ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária; 

os estudantes do curso de pedagogia deveram compreender o seu papel na formação dos 

estudantes da educação básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e 

processos de aprendizagem, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade de escolarização 

na idade própria. Este profissional deverá ser capaz para trabalhar na promoção da 

aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano nas etapas e modalidades de educação básica. (BRASIL. Resolução 2/2015, Cap.3, 

art.8). 

Este profissional deverá dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as 

abordagens teórico-metodológicas do seu ensino; relacionar a linguagem dos meios de 

comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação. Tal profissional será capaz de identificar questões e problemas 

socioculturais e educacionais, com intuito de cooperar para a superação de exclusões sociais, 

étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras? 

 Destaca-se que os estudantes também poderão ter papel significativo na participação 

da gestão da instituição do curso de formação para educação básica, sobretudo, no que diz 

respeito às contribuições no processo de elaboração, implementação, acompanhamento e 

avaliação do projeto pedagógico. 

                                                             
36  Conforme a Resolução CNE/2 de 2015 entenda-se por espaços formativos, instituições de educação básica e 

de educação superior que agregam outros ambientes culturais, científicos e tecnológicos, físicos e virtuais que 

permitem ampliar as oportunidades de construção de conhecimento. 
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Caberá aos estudantes estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes fundamentais para o 

exercício do magistério.
37

  

2.4.3 Formação Inicial Do Magistério e Educação Básica em  

Nível Superior 

O capítulo IV desta Resolução compõe-se pelos artigos 9º, 10, 11 e 12, os quais 

abordam a formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em 

nível superior, compreendendo os cursos de graduação de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura; e seguem 

tratando dos núcleos desta formação divididos em três partes. 

O capítulo em questão ainda define como critério às intuições formadoras de que essas 

deverão fazer constar em seu projeto institucional políticas de valorização desses profissionais 

articuladas à base comum nacional, conforme explicitada no item “Formação dos 

Profissionais do Magistério ara Educação Básica: Base Comum Nacional, no capítulo II desta 

Resolução.” 
38

 

Fundamenta o art. 11, a necessidade de se pensar em um projeto de identidade própria 

do curso de Licenciatura articulado a outras formações docentes, conforme segue:  

 [...] A formação inicial requer projeto com identidade própria de curso de 

licenciatura articulado ao bacharelado ou tecnológico, a outra(s) 

licenciatura(s) ou a cursos de formação pedagógica de docentes, garantindo: 

I – articulação com o contexto educacional, em suas dimensões sociais, 

culturais, econômicas e tecnológicas; 

II – efetiva articulação entre faculdades e centros de educação, institutos, 

departamentos e cursos de áreas específicas, além de fóruns de licenciatura; 

III – coordenação e colegiado próprios que formulem projeto pedagógico e 

se articulem com as unidades acadêmicas envolvidas e, no escopo do PDI e 

PPI, tomem decisões sobre a organização institucional e sobre as questões 

administrativas no âmbito de suas competências. (BRASIL. Resolução n. 

2/2015, Cap.4, art.11). (grifo da pesquisadora). 

                                                             
37 Artigo 8º, Parágrafo único. Os professores indígenas e aqueles que venham a atuar em escolas indígenas, 

professores da educação escolar do campo e da educação escolar quilombola, dada a particularidade das 

populações com que trabalham e da situação em que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão: I – 

promover diálogo entre a comunidade junto a quem atuam e os outros grupos sociais sobre conhecimentos, 

valores, modos de vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas próprios da cultura local; II – atuar como 

agentes interculturais para a valorização e o estudo de temas específicos relevantes.  
38

 BRASIL. Resolução n. 2/2015, Cap. 2, art.5, p.5. 
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Mais uma vez, depreende-se da leitura do artigo 11 a importância de formular o 

Projeto Pedagógico articulado com as unidades acadêmicas envolvidas e com o PDI e PPI, 

assim como embasado em deliberações e disposições institucionais e em questões 

administrativas no campo de suas jurisdições. 

Outro aspecto merecedor de atenção é que embora esta Resolução respeite a 

diversidade nacional, bem como, a autonomia pedagógica das Instituições, estabelece que os 

cursos de formação inicial deverão constituir-se sobre os pilares dos seguintes núcleos
39

: 

I – núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades educacionais, articulando
40

. 

II – núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 

atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, 

priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os 

sistemas de ensino, que, atendendo às demandas sociais, oportunizará, entre 

outras possibilidades: 

[...] 

d) Aplicação ao campo da educação de contribuições e conhecimentos, como 

o pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o 

econômico, o cultural; 

III – núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, 

compreendendo a participação em: a) seminários e estudos curriculares, em 

projetos de iniciação científica, iniciação à docência, residência docente, 

monitoria e extensão, entre outros, definidos no projeto institucional da 

instituição de educação superior e diretamente orientados pelo corpo docente 

da mesma instituição; b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de 

ensino e instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes 

áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificação 

de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos; c) mobilidade 

estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC; d) atividades de 

comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação de recursos de 

linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e criar 

conexões com a vida social. (BRASIL. Resolução n. 2/2015, Cap.4, art.12). 

(grifo da pesquisadora). 

                                                             
39

 Conforme § 4º, do artigo 13: Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de tempos 

e espaços curriculares, se expressam em eixos em torno dos quais se articulam dimensões a serem contempladas, 

como previsto no artigo 12 desta Resolução. 
40 Destacam-se algumas alíneas do inciso I, do artigo 12, pertinentes a esta pesquisa: a) princípios, concepções, 

conteúdos e critérios oriundos de diferentes áreas do conhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos, 

específicos e interdisciplinares, os fundamentos da educação, para o desenvolvimento das pessoas, das 

organizações e da sociedade; b) princípios de justiça social, respeito à diversidade, promoção da participação e 

gestão democrática; c) conhecimento, avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e 

processos de ensino e aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira; e) 

conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e práticas educativas, incluindo 

conhecimento de processos de desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões 

física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial. 
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             2.4.4 Da formação inicial do Magistério da Educação Básica em  

Nível Superior: estrutura e currículo 

O capítulo V desta Resolução compõe-se pelos artigos 13, 14, e 15. Versa sobre a 

estrutura curricular da formação para o exercício integrado e indissociável da docência na 

educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional e dos processos educativos 

escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e 

educacional, que possuem como estrutura a base comum nacional das orientações 

curriculares. 

Dispõe o art. 13, § 1º, e incisos, que os cursos terão, no mínimo, 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 

(oito) semestres ou 4 (quatro) anos, abarcando: 400 (quatrocentas) horas de prática como 

componente curricular, 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado
41

, na 

área de formação e atuação na educação básica, considerando outras áreas específicas 

conforme o projeto de curso da instituição. Pelo menos, 2.200 (duas mil e duzentas) horas 

dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos núcleos e 200 (duzentas) horas de 

atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

estudantes, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da 

monitoria, entre outras; estrutura essa, consoante a cada projeto de curso da instituição. 

Ressalta-se que os cursos de formação deverão garantir em seus currículos, conteúdos 

específicos das áreas de conhecimento ou interdisciplinares, formação na área de políticas 

públicas e gestão da educação, direitos humanos, diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), educação especial, e 

direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, 

aspectos esses dispostos no § 2º, do artigo 13. 

O art. 14 define que os cursos de formação pedagógica para graduados não 

licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados aos portadores de diplomas de 

curso superior, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e 

quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, estando sujeitos à equivalência entre o 

curso de origem e a formação pedagógica pretendida. 

                                                             
41 Dispõe § 6º do art. 13, que o estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da organização 

curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as 

demais atividades de trabalho acadêmico. 
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Por sua vez, o art. 15 trata da segunda licenciatura, estabelecendo que a carga horária 

mínima variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e duzentas) horas, ressaltando porém, que 

seja procedida equivalência entre a formação original e a nova licenciatura. 

2.4.5 Da formação continuada dos profissionais do Magistério 

O capítulo VI, desta Resolução, encontra-se composto pelos artigos 16 e 17. Nele são 

apresentadas as dimensões da formação continuada, bem como quesitos que permitem 

repensar o processo pedagógico, os saberes e os valores sugeridos por meio de atividades de 

extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além da 

formação mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica; busca-se o 

aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente. 

A formação continuada, na forma do artigo 16, ocorrerá pela oferta de atividades 

formativas e cursos de atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e 

doutorado que adicionem novos saberes e práticas, ligados às políticas e gestão da educação, 

relacionados à atuação do profissional e, ainda, às instituições de educação básica, 

considerando as diferentes etapas e modalidades da educação. 

2.4.6 Dos profissionais do Magistério e sua Valorização 

O capítulo VII desta Resolução, por meio dos artigos 18 a 21, estabelece que compete 

às instituições educativas a responsabilidade pela garantia de políticas de valorização dos 

profissionais do magistério da educação básica, assim como prepará-los para que atuem nas 

etapas e modalidades da educação básica e seus projetos de gestão, conforme definido na base 

comum nacional e diretrizes de formação, segundo o PDI, PPI e PPC da instituição de 

educação superior, sobretudo em consonância com os sistemas e redes de ensino de educação 

básica. 

Na forma da lei, estabelece o artigo 18, em seu § 3º que a valorização do magistério e 

dos demais profissionais da educação deve ser entendida como uma dimensão constitutiva e 

constituinte de sua formação inicial e continuada, incluindo, entre outros, a garantia de 

construção, definição coletiva e aprovação de planos de carreira e salário, “com condições que 

assegurem jornada de trabalho com dedicação exclusiva ou tempo integral a ser cumprida em 

um único estabelecimento de ensino e destinação de 1/3 (um terço) da carga horária de 
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trabalho a outras atividades pedagógicas inerentes ao exercício do magistério.” (BRASIL. 

Resolução n. 2/2015, cap.7, art.18). 

2.4.7 Das Disposições Transitórias 

A Resolução finaliza com o capítulo VIII, composto pelos artigos 22 a 25, os quais 

explicitam as disposições transitórias. O artigo 22 estabelece que os cursos de formação de 

professores em funcionamento deverão adaptar-se a esta Resolução, dentro do prazo de 2 

(dois) anos, a contar da data de sua publicação, em 2/7/2015. Para os pedidos de autorização 

de licenciaturas, em tramitação, o parágrafo único, deste artigo determina que os projetos 

sejam restituídos “aos proponentes para que sejam feitas as adequações necessárias.” Prevê 

ainda, que os cursos [de formação inicial de professores para a educação básica em nível 

superior, em cursos de licenciatura] deverão ser organizados em áreas interdisciplinares, 

objeto de regulamentação suplementar. 

O artigo 25 estabelece em seu caput que com a entrada em vigor desta Resolução, 

ficam revogadas as disposições em contrário, em especial: “a Resolução CNE/CP n. 2, de 26 

de junho de 1997, a Resolução CNE/CP n. 1, de 30 de setembro de 1999, a Resolução 

CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a Resolução CNE/CP n. 2, de 19 

de fevereiro de 2002 e suas alterações, a Resolução n. 1, de 11 de fevereiro de 2009, e a 

Resolução n. 3, de 7 de dezembro de 2012”. 

2.5 Quatro faces da Pedagogia  

Para melhor compreensão das duas Resoluções aqui apresentadas, far-se-á breve 

análise, em 4 (quatro) partes, quais sejam: a primeira discutirá o item sobre o conceito de 

Pedagogia para ambas as Resoluções, aspecto inicialmente refletido no primeiro capítulo 

deste estudo e, que se desdobra no tópico intitulado: “A Pedagogia do Curso de Pedagogia”. 

Na segunda parte objetiva-se ressaltar aspecto em que ambas as Resoluções abordam 

restritivamente, ao mesmo tempo em que de modo extenso, conforme explicitado no tópico: 

“Limitada no essencial e exagerada no acessório”. 

A terceira parte apresenta reflexão sobre a proposta de base comum para os cursos de 

formação inicial, sob o título “A base (in)comum, nada comum dos cursos de Pedagogia”, e 

por fim, na quarta parte analisam-se  as propostas de ambas Resoluções voltadas ao Projeto 

Pedagógico do Curso, que tem como título: “Propostas das Resoluções para PPC de 
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Pedagogia”; neste item são discutidas ideias que serviram de base para se pensar o PPC e as 

Diretrizes Curriculares à luz dos referenciais da docência no ensino superior.  

2.5.1 A Pedagogia do Curso de Pedagogia 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, tanto a Resolução de 

2006, como a de 2015 remetem à docência como conceito central por ser base da formação do 

pedagogo. Atrelados ao conceito de docência encontram-se o de gestão e o de conhecimento, 

os quais compõem o eixo que sustenta a formação do Pedagogo, envolvendo aspectos como: 

multiculturalismo, diversidade, democracia, sustentabilidade, aprendizagens significativas, 

entre outros. 

Sem dúvida, ambas as Resoluções têm a docência como conceito fundamental por ser 

um dos pilares da formação do pedagogo. Nesta perspectiva, as Resoluções apresentam a 

docência como ação educativa e processo pedagógico metódico intencional, construído com 

base em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, visão esta que permeia conceitos, 

princípios e objetivos da Pedagogia. 

Assim é, que o artigo 2º, § 1º da DCNE 1/2006, conforme anteriormente mencionado, 

expressa: 

Art. 2º [...]  

§ 1º - Compreende-se a docência como ação educativa e processo 

pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-

raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 

Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos 

e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, 

de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo 

entre diferentes visões de mundo. (BRASIL. MEC. DCNE 1/2006). (grifo da 

pesquisadora). 

 

A Resolução n. 2/2015 também está presente no artigo 2º, § 1º, da DCNE 1/2006, com 

definição de “docência” bastante semelhante se comparada à Resolução n. 1/2006; observam-

se poucas alterações nas frases, porém o sentido permanece o mesmo da Resolução anterior:  

Art. 2º [...] 

 § 1º - Compreende-se a docência como ação educativa e como processo 

pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 

interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da 

formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores 

éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida 

formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e 

construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre 
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diferentes visões de mundo. (BRASIL. Resolução n. 2/2015, Cap.2, art. 2º, 

§1º). (grifo da pesquisadora). 

 Desse modo, com base nas Resoluções, entende-se que a base do curso de Pedagogia 

é a docência, ou seja, não se estuda pedagogia nos cursos de Pedagogia. Isto por si só, já 

constitui-se em impactante contradição. Até porque, como destacado em outros momentos, 

inclusive no capítulo I, o exercício da docência desenvolve-se no contexto mais amplo da 

educação e, sendo assim, a formação para tal exercício profissional deve munir meios para o 

domínio desse contexto. 

Neste momento cabe uma indagação primordial, que com todo o respeito aos 

ilustríssimos legisladores, que infelizmente não definiram as seguintes questões, muito pelo 

contrário, fizeram aumentar as dúvidas quanto: Será que Pedagogia e docência são as mesmas 

coisas? Ou ainda, a Pedagogia e a Docência são incompatíveis? Como se relacionam 

Docência, Educação, Pedagogia e Ciências? 

Na tentativa de possíveis respostas a tais indagações, recorreu-se à base do 

pensamento de Fabre (2004) quando afirma a pedagogia como “teoria e prática”, ou seja, uma 

atividade teórica orientada para ação. “A pedagogia nasce quando a educação apresenta 

dificuldades, mas ela jamais pode propor solução definitiva. Ela é voltada à gestão das crises 

da educação na carência do saber e na urgência da ação.” (FABRE, 2004, p.105).  

A docência é uma parte da pedagogia, logo a pedagogia não pode ser vista como 

docência, mas a docência pode ser vista como o fazer pedagógico. A pedagogia abarca e 

aprofunda-se em instância superior, pois ela é uma reflexão prudente das práticas educativas. 

Esta prudência direciona o pensar e o repensar dialético da relação “teoria-prática”. 

Outro fato a destacar é a não clareza epistemológica do campo da pedagogia, a 

começar da nomenclatura atribuída pelas Universidades e Faculdades que possuem o ensino 

superior em Pedagogia. Mais especificamente, há instituições que denominam o curso por 

“Faculdade de Ciências da Educação”, com curso de graduação em Licenciatura em 

Pedagogia; outras como “Faculdade de Pedagogia”, e outras ainda, como “Faculdades de 

Ciências da Educação e Letras”, entre tantas. Esta não definição terminológica representa em 

aspecto a ser debatido pelos legisladores. 

Entende-se como ponto de relevância, o de que a base da formação docente de quem 

faz o curso de pedagogia não pode ser a docência em si, puramente, mas o conhecimento 

pedagógico que fundamenta a docência e outras dimensões do fazer pedagógico. Afinal, a 

Pedagogia é ainda a grande condutora da prática educativa. 
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2.5.2 Limitadas no essencial e exageradas no acessório 

A formação indicada para o profissional da educação do curso de Pedagogia é ampla a 

ponto de possibilitar novas percepções de educação, de escola, de pedagogia, de docência, de 

licenciatura. Essas “novas percepções” permitem situar a educação, a escola, a pedagogia, a 

docência, a licenciatura numa conjunção mais dilatada das práticas sociais arquitetadas no 

processo histórico dos homens. 

O curso de Pedagogia apresenta-se como um curso de licenciatura e, neste seguimento, 

a Resolução n.1 de 2006 aponta que a formação para a docência nas áreas específicas funda 

um de seus principais pilares.  

Em contrapartida, ao se definir o curso de Pedagogia como uma licenciatura, não se 

pode cometer o equívoco de estabelecer o currículo como um curso limitado ao campo das 

metodologias de ensino de conteúdos referentes aos saberes exclusivos para a docência, como 

dispõe o artigo 2º desta Resolução, em que se aplicarão as Diretrizes Curriculares para o curso 

de Pedagogia à formação inicial para o exercício da docência, seja na educação infantil; nos 

anos iniciais do ensino fundamental; no curso da modalidade normal no ensino médio; ou, 

ainda, nos cursos de formação profissional na área da educação de serviços e apoio escolar; 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Saviani (2012, p.58) relata que os textos apresentados no Parecer CNE/CP n. 3/2006 e 

na Resolução CNE/CP n. 1/2006 encontram-se impregnados do “espírito dos chamados novos 

paradigmas”, que vêm prevalecendo na cultura contemporânea de modo geral, e em 

específico na educação. O resultado desta observação coloca-nos diante do seguinte paradoxo: 

“as Novas Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia são extremamente restritas e 

demasiadamente extensivas, ou seja, muito restritas no essencial e assaz excessivas no 

acessório”, afirma Saviani (p. 58, 2012).  

[...] Em suma, o mencionado paradoxo não permitiu responder 

satisfatoriamente às perguntas formuladas. Prevê-se, assim, que as 

instituições terão dificuldades quanto ao modo como devem proceder para 

organizar o curso de pedagogia e sobre as diretrizes serem seguidas. Pois não 

é fácil identificar na Resolução do CNE uma orientação que assegure um 

substrato comum em âmbito nacional a dar um mínimo de unidade ao 

referido curso. (SAVIANI, 2012, p. 58-59). 

A consideração feita por Saviani refere-se à Resolução n. 1/ 2006, entretanto, fazemos 

das palavras do autor, as nossas para mencionar a Resolução n. 2/2015. Ambas as resoluções 

são restritas e limitadas no que se refere ao essencial, melhor explicando, referem-se à 
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Pedagogia como um campo teórico-prático da docência dotado “apenas” de acúmulo de 

conhecimentos e experiências. E, são extensivas no acessório, isto é, dilatam-se em múltiplas 

e reiteradas referências, impregnadas de expressões como conhecimento ambiental-ecológico, 

pluralidade de visão de mundo, interdisciplinaridade, contextualização, democracia; ética e 

sensibilidade afetiva e estética; exclusões sociais; formação na área de políticas públicas e 

gestão da educação, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, 

de faixa geracional, educação especial, e direitos educacionais. Destaca-se que a Resolução n. 

2/2015 é bem mais extensiva no acessório do que a Resolução n. 1/2006, já que deveria 

acontecer o contrário, isto é, ambas deveriam ser mais extensas no essencial, e restritas no 

acessório.    

 No que diz respeito à organização e estrutura do curso de Pedagogia, a Resolução n. 

1/2006 prevê no artigo 6º, três núcleos, como já mencionados anteriormente, mas apenas 

retomando: - 1. Estudos básicos; 2. Aprofundamento e diversificação de estudos; 3. Estudos 

Integrados para enriquecimento curricular. Não diferente, a Resolução n. 2/2015 reestabelece 

esses três núcleos, alterando a nomenclatura do primeiro para: I - núcleo de estudos de 

formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, sendo que os mesmos princípios 

que regem este núcleo são semelhantes aos princípios que regiam os princípios do Núcleo I da 

Resolução n. 1/2006.
42

 O segundo núcleo e o terceiro núcleo são os mesmos previstos na 

Resolução 1/2006, claro que muito mais extensos no acessório. 

Em ambos os casos, tanto na Resolução de 2006, como na Resolução de 2015 observa-

se a apresentação de uma lista que contempla “tarefas”, “afazeres”, e um conjunto de 

advertências, e os componentes curriculares que integram esses núcleos.  

Destaca-se em meio a esses “afazeres”, a alusão à “pesquisa e estudo dos conteúdos 

específicos e pedagógicos, seus fundamentos e metodologias, legislação educacional, 

processos de organização e gestão, trabalho docente.” Logo após, faz-se referência à 

“decodificação e utilização de diferentes linguagens e códigos linguístico-sociais utilizados 

pelos estudantes, além do trabalho didático sobre conteúdos pertinentes às etapas e 

modalidades de educação básica.” Na Resolução n. 2 de 2015 é possível observar uma 

tentativa “frustrada” em trazer os componentes curriculares para o campo da educação: “o 

pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o 

linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural”; justifica-se assim, o porquê da 
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Ver páginas 19 e 20. 
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“tentativa frustrada”, ou seja, ao se trazer as diversas áreas de conhecimento para os cursos de 

Pedagogia verifica-se que esses estão constituídos a partir dos olhares de múltiplas ciências.  

É nesse momento que se questiona se o curso de Pedagogia está materializado na 

construção de um currículo vinculado a múltiplos olhares científicos, na pluralidade de 

saberes de áreas distintas, quais então, são os referenciais que prevalecem nos professores 

universitários ao exercerem a docência em um contexto demasiadamente abrangente de 

saberes e práticas docentes? 

Na tentativa de resposta a essa questão e em busca de solução para tal condição 

dilemática, lança-se como hipótese a premência do pensar adensado no Projeto Político 

Pedagógico do curso de Licenciatura, uma vez que este constitui - se no elo norteador das 

disciplinas e da prática docente aspectos esses apresentados equivocadamente por leis e 

diretrizes, ou seja, é o que busca evidenciar.
43

      

2.5.3 A base/face (in)comum, nada comum dos cursos de Pedagogia 

Libâneo (2006, p.843-876) entende que as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia propostas pela CNE/2006, estão eivadas de imprecisões no texto legal e, 

que essas imprecisões provêm da falta de clareza sobre o que significa Pedagogia. Dito de 

outra forma, devido à insuficiência epistemológica conceitual do campo da Pedagogia, 

tendencialmente, reduz-se a Pedagogia à docência, razão pela qual se produziu uma 

Resolução carregada de imprecisões acerca da natureza da atividade pedagógica. 

Neste sentido, Libâneo (2006, p.851) assevera que: 

[...] As consequências lógicas dessa argumentação são extremamente claras:  

a) o curso de pedagogia não pode ser igual ao curso de licenciatura para 

formação de professores de educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental – o curso de pedagogia é uma coisa, a licenciatura outra, 

embora interligados;  

b) a base da formação do pedagogo não pode ser a docência, pois a base da 

formação docente é o conhecimento pedagógico;  

c) todo docente é um pedagogo, mas nem todo pedagogo precisa ser docente, 

simplesmente porque docência não é a mesma coisa que pedagogia. 

(LIBÂNEO, 2006, p.851).  

Libâneo (2006) entende que a subsunção da pedagogia na docência conduz a duas 

deduções: Primeira - sendo a docência, e não a pedagogia, a base da organização do currículo 

de formação, exclui-se a formação do pedagogo especialista, já que não se faz mais a 
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diferenciação entre as atribuições profissionais do especialista em educação e as do professor; 

Segunda - a extensão do conceito de “atividades docentes” para atividades de gestão e 

pesquisa levou a agregar ao trabalho do professor mais duas atribuições: a de investigador 

lato e stricto sensu e a de gestor. 

Ainda, para Libâneo (2006), tem-se que essas deduções demonstram mais uma faceta 

das imprecisões epistemológicas da Resolução de 2006, que se estende neste mesmo sentido, 

à Resolução de 2015.  

[...] Está evidente, também, a incongruência na denominação de 

“licenciatura em pedagogia” e não licenciatura em educação infantil e anos 

iniciais. Esta incongruência conduz necessariamente a uma pergunta aos 

legisladores: por quê, se todos os docentes são pedagogos, também não se 

incluem no curso de pedagogia os anos finais do ensino fundamental e o 

ensino médio? (LIBÂNEO, 2006, p.846). (grifo da pesquisadora). 

A resposta a ser dada é que não haveria diferença entre o curso de pedagogia e o já 

regulamentado Instituto Superior de Educação. Afirma ainda o autor, que a vacilação 

existente no texto da Resolução n. 1/2006, quanto ao objetivo do curso e do tipo de 

profissional a formar, decorrente de ambiguidade conceitual com relação a termos centrais na 

teoria pedagógica: educação, pedagogia, docência.  

Já a Resolução n. 2/2015 estabelece uma formação docente para todas as etapas e 

modalidades da educação básica como compromisso público de Estado, como compromisso 

de um projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma nação 

soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos 

sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda 

forma de discriminação. 

Com efeito, o que se pretende aqui é chamar a atenção que em ambos os artigos 2º, 

parágrafos 1º das Resoluções, ao se definir a docência como objeto do curso de pedagogia, 

atribui-se um conceito derivado e menos abrangente como é a docência, o que acaba por ser 

identificado com outro de maior amplitude, que é o de Pedagogia.  

Desse modo, entende-se que embora a Resolução n. 2/2015 tenha tentado estabelecer 

conceitos mais específicos do que a de 2006, não obteve o sucesso esperado, pois, a tentativa 

de abarcar inúmeros quesitos no curso fez desencadear um distanciamento do que é 

importante e central na especificidade, o estudo da pedagogia e de seus aportes.  

Ainda nesse sentido, Libâneo (2006, p.846) afirma que há, “então, uma notória 

inversão lógico-conceitual em que o termo principal fica subsumido no termo secundário.” A 
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definição parece manifestar contradição ao garantir que a docência vincula-se aos objetivos da 

pedagogia.  

O parágrafo 2º, do artigo 1º, da Resolução n.1/2006 dispõe que o curso de Pedagogia 

propiciará “o planejamento, execução e avaliação de atividades educativa.” Não fica claro, 

qual o objeto da pedagogia assumido na Resolução: atividades educativas? atividades 

docentes? Conforme citado por Libâneo (2006), a redação indica um entendimento que 

substitui o conceito de pedagogia pelo de docência, em conformidade com o lema da 

ANFOPE: “A docência é a base da formação de todo e qualquer profissional da educação e da 

sua identidade”. 

Mais delicada ainda a questão, quando na Resolução n. 2/2015, nos termos do Art.10, 

encontra-se mencionado que a formação inicial destina-se à formação para magistério da 

educação básica em suas etapas e modalidades de educação, não apenas, mas também em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, compreendendo a 

articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica e, como se não 

bastasse, esta formação também poderá ser aproveitada para formação e experiências 

anteriores em instituições de ensino.  

O Parágrafo único, do art.10, prevê que as atividades do magistério também 

compreendem a atuação e a participação na organização da gestão de sistemas de educação 

básica e suas instituições de ensino, englobando também o planejamento, desenvolvimento, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos, do ensino, das dinâmicas pedagógicas 

e experiências educativas; e prevê a possibilidade de produção e difusão do conhecimento 

científico-tecnológico das áreas específicas e do campo educacional. 

Sendo assim, mais uma vez verifica-se uma proposta de formação ampla, ao mesmo 

tempo, uma nítida não definição do objeto do curso. Retorna-se então, às mesmas perguntas: 

O curso de formação inicial está voltado às atividades educativas? às atividades docentes? 

Essa indefinição conceitual quanto ao objeto da pedagogia induz a um entendimento 

genérico de atividades docentes: 

[...] no parágrafo único do artigo 4º, em que toda e qualquer atividade 

profissional no campo da educação é enquadrada como atividade docente, 

seja essa atividade o planejamento educacional, a coordenação de trabalhos, 

a pesquisa e sua difusão, e seja qual for o lugar de sua realização (na escola 

ou não). É de se notar a confusão que o texto provoca ao não diferenciar 

campos científicos, setores profissionais, áreas de atuação, ou seja, uma 

mínima divisão técnica do trabalho, necessária em qualquer âmbito 

científico ou profissional, sem o que a prática profissional pode tornar-se 

inconsistente e sem qualidade. Além dessa apressada simplificação do 

campo científico da pedagogia e do exercício profissional do pedagogo, essa 
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atividade docente, aplicada a esferas que nada têm a ver com a docência, é 

entendida meramente como “participação na organização e gestão de 

sistemas e instituições de ensino”. Ou seja, a competência esperada do 

pedagogo-docente é saber participar da gestão, nada mais, tornando 

totalmente descabida a afirmação do artigo 14, de que os termos dessa 

Resolução asseguram a formação de profissionais da educação prevista no 

artigo 64 da LDB n. 9.394/96. (LIBÂNEO, 2006, p. 846). (grifo da 

pesquisadora). 

Reforça-se que a Resolução n. 2/2015 traz no caput do artigo 5º a proposta (de) 

formação de profissionais do magistério assegurada por uma base comum nacional, pautada 

pela concepção de educação como processo emancipatório e permanente, bem como pelo 

reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à práxis como expressão 

da articulação entre teoria e prática e à exigência de que se leve em conta a realidade dos 

ambientes das instituições educativas da educação básica e da profissão. 

Libâneo (2006) vai além deste entendimento, pois acredita que a base do curso de 

Pedagogia não está na docência. Para o autor, a base do curso de Pedagogia está relacionada 

ao estudo do fenômeno educativo, sua complexidade, sua amplitude. O autor ainda esclarece 

que a base da formação do educador deve ser dada por um conjunto de conhecimentos 

acoplados à Pedagogia e não à docência, assim, alega que os conteúdos da educação estão 

atrelados essencialmente aos conhecimentos pedagógicos. Neste mesmo sentindo, 

comungamos com o pensamento de Saviani.
44

 

2.5.4 Propostas das Resoluções para PPC  de Pedagogia 

A Resolução n. 1/2006 remete ao Projeto Pedagógico do curso como meio para 

atender as diferentes demandas sociais, oportunizando a investigação sobre processos 

educativos e de gestão, e considerando as diferentes situações como: escolares, comunitárias, 

assistenciais, empresariais e outras. Ainda, o Projeto Pedagógico propõe-se a descriminar os 

meios de avaliações, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos 

de aprendizagem que contemplem a diversidade social/cultural da sociedade brasileira; em 

destaque tem-se como finalidade a elaboração das propostas educacionais consistentes e 

inovadoras, bem como, a integralização de estudos como exemplo: seminários e atividades de 
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 Com o intuito de explicar o conceito de acessório e essencial utilizamos a definição dada por Saviani. A 

pesquisadora compreende que os cursos de pedagogia poderiam construir sua base, dando mais ênfase nas 

experiências de como ensinar, o que perpassa por um elemento fundamental que é a mediação pedagógica; 

portanto, este seria o essencial para o curso de pedagogia. E, o que temos presenciado é uma preocupação 

demasiadamente exagerada no acessório, como: a docência ou conhecimentos pedagógicos. A pedagogia é muito 

mais que conteúdos pedagógicos; ela precisa criar condições à possibilidade de ensinar!  
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natureza predominantemente teórica que farão a introdução e o aprofundamento de estudos, 

práticas de docência e gestão educacional que ensejam aos licenciandos a observação, o 

acompanhamento e a participação no planejamento, na execução e na avaliação das 

aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos. Prevê ainda, como opcional, a educação 

de pessoas com necessidades especiais, a educação do campo, a educação indígena, a 

educação em remanescentes de quilombos, em organizações não governamentais, escolares e 

não escolares públicas e privadas. 

Por sua vez, a Resolução n. 2/ 2015 estabelece que as instituições de ensino superior, 

os centros de formação devem adequar-se às políticas públicas de educação, às Diretrizes 

Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes). Prevê a realização de um detalhamento do Projeto Pedagógico do 

curso, seus princípios, organização e marcos regulatórios que integrem as dimensões 

pedagógicas, administrativas e institucionais dos cursos mantidos pelas entidades formadoras.  

Estabelece ainda, a Resolução/CNE n. 2, o prazo de dois anos para que os cursos de 

formação de professores se adaptem a estas diretrizes. 

O PPC deverá abranger leituras e discussões de referenciais teóricos contemporâneos 

educacionais e de formação para a compreensão e a apresentação de propostas e dinâmicas 

didático-pedagógicas. Além disso, o PPC terá como base os conteúdos que balizam e 

fundamentam as diretrizes curriculares para a educação básica, bem como de “conhecimentos 

específicos e pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-pedagógicas, articuladas à 

prática e à experiência dos professores das escolas de educação básica, seus saberes sobre a 

escola e sobre a mediação didática dos conteúdos.” (art.7, inciso VII). 

Identifica-se tanto a fragmentação conceitual como a busca pela complexidade a fim 

de garantir uma gama de campos relativos à educação. Depara-se, por decorrência, com o 

seguinte questionamento: será mesmo que um Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia 

daria conta de suprir todas essas responsabilidades estabelecidas pela DCN do curso? 

Diante do contexto exposto, a presente pesquisa busca responder a alguns 

questionamentos, a saber: Os professores universitários ao elaborarem suas aulas, consideram 

o Projeto Pedagógico da Instituição na qual lecionam?  Ao se utilizarem do Projeto 

Pedagógico como orientação preocupam-se estes professores com a interligação da sua 

disciplina com a organização de conteúdos correlacionados, vez que não existe quaisquer 

orientações quanto a este aspecto no contexto das Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia? De que maneira os Referenciais que os professores Universitários trazem ao 

lecionar no curso de Pedagogia interferem e/ou implicam no fazer docente? Utilizam-se de 
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seus próprios critérios de docência e não daqueles previstos pelas Diretrizes Curriculares do 

Curso?                   

          Ressalta-se que esta pesquisa traz consigo a direção do pensar coletivo, pois abarca os 

professores universitários pensando como grupo, buscando uma forma de realizar o trabalho 

pedagógico conhecendo os fazeres da disciplina de todos os professores universitários. 

            Parte-se da ideia de que as disciplinas não existem isoladas dentro do projeto 

pedagógico para o Curso de Pedagogia, acredita-se que elas existem de maneira integrada em 

um currículo organizado, com intuito de englobar uma diversidade de quesitos relacionados à 

formação do profissional na área de educação. 

No entanto, as diretrizes ao se aterem mais em aspectos acessórios acabam por 

secundarizar o que, de fato, é prioritário, qual seja, a integração das disciplinas curriculares do 

curso de Pedagogia. 

 Como afirma Masetto (2015, p.78): “O conjunto de atividades e disciplinas é que pode 

oferecer oportunidades de formação para alunos, desde que planejado de forma integrada e 

não de modo fragmentado e justaposto”. Logo, tal condição impõe como primeira atitude de 

um corpo docente constituído verdadeiramente como “grupo de professores” que assuma, 

coletivamente, um pacto por trabalhar em nome da formação de seus alunos; só assim será 

possível alcançar uma educação universitária ampla e integral. 

 Ainda em Masetto (2015, p. 79) tem-se a afirmação de que: 

[...] coletivamente é importante que os docentes conheçam o Projeto 

Pedagógico do curso que, como dissemos, define um perfil para o egresso 

daquele curso, e imediatamente indica um currículo a ser trabalhado 

integradamente para se seguir a formação esperada. (MASETTO, 2015, 

p.79).  

Reportando ainda à Masetto (2015), o autor discute que existem parâmetros para 

planejamento de disciplinas, a partir do Projeto Pedagógico do Curso. Primeiramente, os 

professores universitários precisam compreender qual a contribuição de sua disciplina para a 

formação do perfil do egresso, ou seja, quais informações e conhecimentos podem ser 

propostos, que tipos de habilidades e atitudes podem desenvolver, que técnicas poderão 

explorar, como acompanhar o desenvolvimento do aluno, como pensar a avaliação, uma vez 

que serão esses aspectos que constituirão a elaboração e o planejamento de sua disciplina. 

[...] para o planejamento de disciplina é partir do projeto pedagógico do 

curso (e não dos conteúdos da disciplina) como a grande orientação, há um 

segundo parâmetro igualmente importante: que os professores desenvolvam 

uma atitude de parceria com os pares, de trabalho em equipe com os demais 
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docentes para que se consiga realizar uma integração das disciplinas. 

(MASETTO, 2015, p.79). 

Uma vez apresentada essa reflexão quanto a legislações do Curso de Pedagogia, em 

que focamos uma visão mais critica quanto ao olhar cauteloso para leis que vão nortear e 

direcionar um curso de fundamental importância para formação de uma sociedade, pois todos 

nos passamos pelas mãos de um pedagogo. Destacamos aqui, a necessidade de pensar nestas 

leis com uma visão mais critica e não apenas conceitual como fizeram os legisladores ao 

elaborarem essas diretrizes que são entendidas como base de um curso que é à base de nossa 

sociedade. 

Isto posto, os próximos capítulos objetiva compreender quais são os referenciais que 

os professores universitários dos cursos de Pedagogia trazem para lecionar e relacionados ao 

Projeto Pedagógico do curso (PPC). Sob esta perspectiva busca-se verificar se os cursos 

encontram-se alicerçados sob o prisma de múltiplos olhares curriculares e práticas docentes, 

tendo como base a Resolução CNE n. 2/2015. Daí, a necessidade de saber se estes professores 

universitários utilizam-se ou não do Projeto Pedagógico do Curso ao elaborarem as ementas 

de suas disciplinas. 
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III. CARACTERIZANDO O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula que pulsa 

no pulso do aluno  

Aula que grita 

na ausência do saber 

Aula da aula 

não presa na jaula 

Aula que cutuca  

e reeduca 

 

Aulas vivas 

Vivas aulas 

 

Aula diferente 

Tão latente  

que marca a vida da gente 

 

 

Que permite ao professor 

dar vida ao aluno sabedor 

Que permite ao professor 

reaprender a prática de educador 

 

Aulas vivas 

Vida à aula 

Vivas aulas 

 

Uma nova proposta de vida 

para dar vida à aula já falecida 

Da técnica adormecida 

 

Da seiva viva da aula 

que gira a roda viva 

Da aula sempre viva 

que convida a uma nova vida 

pra aula já vivida. 

 
(Marciléia Sampaio) 
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Caracterizando o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia de uma 

Instituição de Ensino Superior do interior do Estado de São Paulo 

 
presente capítulo tem por objetivo apresentar as características do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) de licenciatura de uma Faculdade de Educação 

localizada no interior do Estado de São Paulo. Para tanto, tenciona-se 

abordar os itens considerados pertinentes ao estudo, buscando 

compreender como a FEIE/SP (sigla doravante utilizada para referenciar a 

Faculdade de Educação Investigada) construiu o PPC e de que forma aplicou as Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Licenciatura em Pedagogia, instituídas por meio da Resolução 

CNE n. 1, de 15 de maio de 2006, bem como, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior e para a formação continuada propostas pelo Conselho 

Nacional de Educação, mediante a Resolução CNE n. 02/2015. 

Para o estudo em questão são considerados relevantes os seguintes itens no PPC, da 

FEIE/SP:  

a. Contextualização do Curso de Pedagogia  

b. Objetivos gerais      

c. Perfil do profissional 

d. Estrutura curricular proposta (licenciatura e modalidade licenciatura em 

pedagogia)  

e. Corpo docente  

f. Programa de ensino das disciplinas
45

  

g. Estrutura curricular – licenciatura em pedagogia (Disciplinas de formação 

didático - pedagógica e disciplinas de formação científico-cultural) e Estágio 

supervisionado. 

 

Isto posto, apresenta-se breve descrição de pontos considerados relevantes em relação 

às Diretrizes Curriculares para o Curso de Licenciatura em Pedagogia (2006) e às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada (2015).  

                                                             
45 Os programas de ensino serão estudados à parte, no Capítulo IV. 

O 
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3.1 Contextualização do Curso de Pedagogia  

O Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) de Pedagogia, da instituição 

investigada, passou por duas Reestruturações Curriculares em atendimento à Deliberação do 

Conselho Estadual (CEE): uma, em 2006, por decorrência das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Pedagogia, instituídas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

por meio da Resolução CNE n. 1, de 15 de maio de 2006; e outra, vigente atualmente, a 

Resolução CNE n. 2, de 1º de julho de 2015. 

Tais reestruturações requereram atenta observação, não apenas, por conta da inserção 

de dados relacionados às duas diretrizes, mas também pela necessidade de cumprimento do 

conjunto legal, qual seja: Resolução CNE n. 1, de 17 de junho de 2004 - Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 

- Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais – Libras; Resolução CNE n. 2, de 15 de junho de 2012 - Estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 O PPC do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação Investigada, localizada no 

interior do Estado de São Paulo, doravante nominado FEIE/SP, estabeleceu que para se 

chegar a uma educação de qualidade a exigência primeira deve recair sobre a qualidade 

formativa dos docentes, uma vez que “a formação de professores é, na atualidade, um dos 

principais senão o principal desafio da educação pública brasileira.” (PPC, 2015, p.5). Por 

este motivo, o intuito do PPC é atender às legislações anteriormente mencionadas, com o  

objetivo de proporcionar uma formação mais qualificada aos alunos
46

. 

Assim, com base nesta intenção e determinação, um grupo de professores do 

Departamento de Educação da Faculdade investigada decidiu reunir-se quinzenalmente, a 

partir do segundo semestre de 2014, para debater e promover a reestruturação curricular do 

curso de Pedagogia. 

Primando por uma adequada e consistente formação do professor, o grupo de docentes 

do Departamento de Educação, cujo curso foi o lócus da investigação, chegou às seguintes 

conclusões: 

                                                             
46

 Percebe-se que o discurso utilizado no PPC da FEIE/SP não é nada novo. É exatamente o desejo comum de 

qualquer instituição de nível superior.  
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Quatro anos é um período insuficiente para formar o professor para atuar na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como para a gestão escolar. Sendo 

assim, sugeriu-se ao Curso de Pedagogia: quatro anos voltados à formação do professor (para 

Educação inicial e ensino Fundamental); e um ano adicional (opcional ao aluno) à formação 

do gestor educacional.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da faculdade investigada contempla: 

diretrizes específicas (como as que tratam sobre Educação Ambiental, Relações Étnico-

raciais, Libras e Educação Inclusiva ou Especial), Deliberações (111/2012 e 126/2014) do 

CEE e a Resolução CNE 2/2015 (uma formação de elevado nível qualitativo do pedagogo, 

atuação na docência (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental)), bem como 

formação para garantir o desempenho na gestão educacional. 

3.1.1 Projeto Pedagógico do Curso  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) foi construído coletivamente durante a realização 

de um “Seminário” para fins específicos, promovido pelo Conselho do Curso de Pedagogia, 

em parceria com o Departamento de Educação. Esse seminário contou com a participação de 

professores, de alunos do Centro Acadêmico do curso e, também teve a contribuição de duas 

conselheiras do Conselho Estadual de Educação. Foram realizados 7 (sete) encontros 

presenciais de discussões sobre o PPP, 3 (três) encontros de assessorias e esclarecimentos e 3 

(três)  encontros com todos os alunos do curso para socializar as discussões do PPP.  

Para realizar a reestruturação do PPP, foram necessários vários encontros em pequenos 

grupos em dois momentos distintos: 

1 - Num primeiro momento foram compostos grupos de trabalho que estudaram, 

pesquisaram e redigiram propostas para a reestruturação do PPP. Ao todo, seis grupos, a 

saber: a. Perfil do egresso; b. Objetivos do curso; c. Trabalho de conclusão de curso; 

d. Formação estética e atividades teórico- práticas (antiga AACC); e. Formação na gestão 

educacional; f. Estágio supervisionado. 

2 – No segundo momento, as discussões ocorreram por áreas do Departamento de 

Educação com vistas à reelaboração dos programas de ensino das disciplinas. 

No primeiro semestre de 2015, o PPC passou por algumas adequações, a partir das 

sugestões de uma das conselheiras. Um dos pontos se referia à quantidade de bibliografia 

básica nos programas de ensino, razão pela qual decidiu - se rever todo o PPC, com ênfase 

nos programas de ensino. 
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Resumindo, aponta-se que o PPC, ora analisado, “foi construído de forma conjunta e 

cooperativa aglutinando saberes individuais dos professores envolvidos, com um único 

objetivo, qual seja, melhorar a proposta de formação e qualificação dos alunos do curso de 

Pedagogia.” (PPC, 2015, p.8). 

O PPC comporta a seguinte estrutura: contextualização do curso de pedagogia; 

estabelecimento dos objetivos gerais; perfil do profissional; estrutura curricular proposta 

(modalidade licenciatura em pedagogia/ modalidade bacharelado em pedagogia/trabalho de 

conclusão de curso/atividades acadêmico- científico- culturais e formação complementar 

(AACC); prática como componente curricular; proposta de estágio curricular supervisionado 

do curso de licenciatura em pedagogia); corpo docente; corpo técnico-administrativo; 

infraestrutura; previsão de despesas; implantação curricular; vagas oferecidas; ingressantes a 

partir do ano letivo de 2015; equivalência entre as disciplinas ou conjunto de disciplinas do 

currículo vigente e do currículo proposto; regime de matrícula; período; programa de ensino 

das disciplinas; Programas de ensino do 1º ano do curso de pedagogia (Programas de ensino 

do 2º ano do curso de pedagogia/ Programas de ensino do 3º ano do curso de pedagogia/ 

Programas de ensino do 4º ano do curso de pedagogia/Programas de ensino do 5º ano do 

curso de pedagogia); estrutura curricular – licenciatura em pedagogia; disciplinas de formação 

didática - pedagógica; disciplinas de formação científico-cultural; conteúdos de língua 

portuguesa; conteúdos de TIC - tecnologias da informação e comunicação; estágio 

supervisionado; e, por fim, referências bibliográficas. 

3.2 Objetivos Gerais do PPC  

O Curso de Pedagogia da faculdade investigada tem como objetivos a atuação do 

pedagogo na docência da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. São 

eles: 

 

• Oportunizar ao aluno compreender a educação como fenômeno social 

ajudando-o a reconhecer, denunciar e criticar a realidade social, bem como 

pesquisar e refletir sobre tal realidade; 

• Discutir o papel da escola de Educação Infantil e Anos Iniciais do ensino 

fundamental como organização complexa que tem a função de promover a 

educação para e na cidadania; 

• Possibilitar uma sólida fundamentação teórico-metodológica com base nos 

pressupostos filosóficos, históricos, sociológicos e psicológicos da educação, 

visando ao preparo dos estudantes para o exercício profissional; 

• Proporcionar formação teórico-prática, por meio de disciplinas 

metodológicas que desenvolvam diferentes componentes curriculares e 

práticas de ensino, articuladas às discussões de sala de aula, à 
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profissionalização do licenciado em Pedagogia para a Educação da Infância - 

de 0 a 12 anos -, bem como, para a participação na gestão de processos 

educativos; 

• Desenvolver o domínio das especificidades da gestão pedagógica na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do ensino fundamental, com especial 

ênfase à construção do projeto pedagógico da escola e à elaboração do plano 

de trabalho anual e de ensino do docente, em consonância com o mesmo. 

• Propiciar vivências aos alunos de desenvolvimento de pesquisa, análises 

críticas e aplicação dos resultados de investigações na escola de Educação 

Infantil e Anos Iniciais do ensino fundamental relacionadas ao seu espaço de 

atuação profissional, e; 

• Incentivar a produção e difusão de conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contextos escolares e não escolares. (PPC, 2015, 

p.10). 

 

Os objetivos do curso para a docência apresentam aspectos que se coadunam com 

aqueles descritos nos princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia (2006) e que permanecem na Resolução n. 2/2015, no artigo 2º, 

conforme citados no Capítulo II, da presente pesquisa. 

Por sua vez, os objetivos do curso voltados para a formação do pedagogo em 

atividades de gestão educacional são: 

 

• Oportunizar ao aluno compreender a educação como fenômeno social 

ajudando-o a reconhecer, denunciar e criticar a realidade social, bem como 

pesquisar e refletir sobre tal realidade [...];  

• Proporcionar formação teórico - prática por meio de disciplinas que 

desenvolvam diferentes conhecimentos para atuação na gestão educacional 

como: diretor, coordenador pedagógico e/ou supervisor de ensino em 

instituições escolares da Educação Básica e instituições não escolares; 

• Desenvolver conhecimentos para participação na gestão de processos 

educativos das instituições planejando, executando, acompanhando e 

avaliando projetos e programas educacionais e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino em espaços escolares e 

não escolares; 

• Refletir sobre o conceito e aplicação de princípios da gestão democrática 

em espaços escolares e não escolares; 

• Desenvolver pesquisa, análises críticas e aplicação dos resultados de 

investigações na escola de Educação Básica relacionadas ao seu espaço de 

atuação profissional; e  

• Produzir e difundir conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não escolares. (PPC, 2015, p.11/12). 
 

Observa-se que o curso de pedagogia oportunizará aos alunos a compreender a 

educação como fenômeno social, auxiliando-os a reconhecer, denunciar e criticar a realidade 

social; desenvolver diferentes conhecimentos para atuação na gestão educacional como 

diretor, coordenador pedagógico e/ou supervisor de ensino em instituições escolares e não 

escolares; refletir sobre o conceito e aplicação de princípios da gestão democrática; 

desenvolver pesquisas, análises críticas, bem como aplicar os resultados das investigações na 



104 

 

realidade em que atuam; e, ainda mais, produzir e difundir conhecimento científico-

tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não escolares.  

Será que estamos longe ou perto de um curso de pedagogia que consiga, de fato, 

efetivar todos os objetivos previstos em uma formação docente?! Sic.   

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso da faculdade pesquisada, o objetivo 

específico é formar o pedagogo para atuar na educação escolar, sobretudo, nos processos de 

ensino e de aprendizagem. Assim, a prática pedagógica é o elemento curricular central do 

processo de formação. Esse profissional pode atuar também em outros contextos educativos. 

[...] O “para quê” e “para quem” nos processos de ensino e de aprendizagem 

são essenciais na atuação profissional do pedagogo, considerando os 

contextos passados, presentes e os desejados. Colocar a prática pedagógica 

como componente curricular privilegiado significa, de um lado, a 

possibilidade de evidenciar a centralidade do estatuto da cientificidade da 

pedagogia como eixo norteador do processo formativo do profissional da 

educação. Significa, por outro lado, a possibilidade de estabelecer uma 

articulação orgânica entre teoria-prática, o que favorece a criação de reais 

situações de aprendizagem para o futuro profissional da educação. (PPC, 

2015, p.15). 

Assim, o Projeto Pedagógico do Curso da faculdade pesquisada, espera que o 

pedagogo licenciado formado seja capaz de: 

  
[...]  

- conceber, executar e avaliar projetos educacionais/pedagógicos (coletivos e 

interativos), articulando ação-reflexão-ação (teoria e prática); 

- participar como sujeito crítico/reflexivo, no âmbito político e social como, 

por exemplo, no Conselho Municipal de Educação; 

- exercer a docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do ensino 

fundamental; 

- planejar e executar currículos e programas de ensino e/ou atividades para a 

Educação Infantil e os Anos Iniciais do ensino fundamental; 

 - avaliar cursos e programas de ensino e/ou atividades em ambientes 

escolares e não escolares, assim como, em programas sociais com caráter 

educativo, em hospitais, em brinquedotecas, etc.; 

- assessorar técnica e pedagogicamente o desenvolvimento do ensino das 

disciplinas e/ou atividades educacionais na Educação Básica de Secretarias 

Municipais de Educação, Organizações Não Governamentais (ONGs) e 

instituições escolares e não escolares. (PPC, 2015, p.20). 

  

Observa-se que tais capacidades são similares às previstas na Resolução CNE, n. 

2/2015.   
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3.3 Perfil do Profissional 

Em relação ao perfil do profissional, o PPC da FEP/SP compreende que cabe ao 

pedagogo a significativa tarefa de democratizar o acesso ao conhecimento, junto às crianças e 

jovens. Isso porque, com a “universalização” do acesso à escola, esta passou a enfrentar o 

desafio de incorporar grupos sociais excluídos dos processos de escolarização.   

Destaca ainda, que este profissional deve ser capaz de ensinar, tanto no “âmbito 

escolar como em espaços não escolares, assim como investigar, pesquisar, refletir, gerar 

conhecimento e gerir variáveis relacionadas à atividade docente e atividade de gestão 

educacional.” (PPC, 2015, p.13). 

O Curso de Pedagogia da faculdade pesquisada recebe alunos de diferentes regiões do 

estado de São Paulo e do país, “atendendo principalmente alunos provindos das camadas 

populares e da escola pública, com contingente predominantemente feminino.” (PPC, 2015, 

p.13). O curso de Licenciatura em Pedagogia pretende formar o “professor polivalente”, com 

domínio do processo de ensino-aprendizagem para a Educação Infantil e os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e em atividades de Gestão Educacional.  

Assim, pretende-se preparar os estudantes para o exercício profissional por meio de 

uma formação com sólida fundamentação teórico-prática com base em pressupostos 

filosóficos, históricos, sociológicos e psicológicos da educação, entre outros. 

O curso possibilitará a profissionalização do licenciado em Pedagogia para a Educação 

da Infância - de 0 a 12 anos, além da participação na gestão de processos educativos e na 

organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino em espaços escolares e 

também não escolares. 

O curso de Licenciatura em Pedagogia prevê o preconizado no Art. 2º, da Resolução 

CNE/CP n.1/2006: 

• o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 

• a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental 

ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o 

econômico e o cultural. (BRASIL. Resolução CNE/CP n.1,15 mai.2006 apud 

PPC, 2015, p.13). 
 

 Possibilita-se também o previsto no artigo 3º da Resolução CNE/CP n.1/2006: 

• o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 

promover a educação para e na cidadania; 
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• a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional; 

• a participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino. (BRASIL. Resolução 

CNE/CP n.1,15 mai.2006, art.3º, § único apud PPC, 2015, p.13). 

  

Portanto, o curso de Licenciatura em Pedagogia da faculdade em estudo, propõe um 

perfil do aluno basilar ao previsto pela Resolução CNE/CP n.1,15 mai.2006. 

[...] um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no 

exercício da profissão, fundamentando-se em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. (BRASIL. 

Resolução CNE/CP n.1/2006, art. 3º apud PPC, 2015, p.13). 

O PPC da faculdade em estudo destaca que o objeto de trabalho específico do 

pedagogo formado por esta instituição centra-se na educação escolar e, precipuamente nos 

processos de ensino e de aprendizagem, dando relevância à prática pedagógica como essência 

do componente curricular a permear o processo de formação como um todo.  

O perfil proposto pelo PPC considera também os aspectos abordados na Resolução 

2/2015, no artigo 8º e seus incisos que estabelecem que os egressos dos cursos de formação 

inicial em nível superior deverão, portanto, estarem aptos a:  

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária; 

II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação básica 

a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de 

aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria; 

[...] 

VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com 

postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, a fim de contribuir para a superação de exclusões sociais étnico-

raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e 

outras; 

[...] 

XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a 

própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos; 

XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes de 

formação fundamentais para o exercício do magistério. (BRASIL. Resolução 

n. 2/2015, Cap.3, art.8º apud PPC, 2015, p.15). 

Ressalta-se que os conhecimentos entendidos como essenciais ao curso de 

Licenciatura em Pedagogia para atender ao perfil profissional do pedagogo formado pela 

faculdade pesquisada, estão em consonância com as indicações da Comissão de Especialistas 



107 

 

de Pedagogia/MEC (1998), as Deliberações do Conselho Estadual de Educação (111/2012 e 

126/2014) e a Resolução do Conselho Nacional 2/2015. 

3.4 Estrutura Curricular Proposta 

Considerando os objetivos e o perfil do egresso do curso de Pedagogia, tem-se que a 

sua estrutura curricular encontra-se organizada em:  

[...] semestres, seriada em sequência aconselhada para o cumprimento 

dos créditos em disciplinas ao longo de quatro anos de formação para o 

pedagogo/professor polivalente, com domínio do processo de ensino-

aprendizagem para da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (modalidade licenciatura), bem como para o pedagogo/gestor 

educacional em espaços escolares, com foco na Educação Básica, e em 

espaços não escolares em instituições que desenvolvam atividades 

educativas, em um ano adicional. (PPC, 2015, p.17). (grifo da pesquisadora). 

Para tanto, a estrutura curricular do curso de Pedagogia na modalidade Licenciatura 

tem como base as exigências legais pontuadas pelo CEE n.126/2014 e pela Resolução 

CNE/CP n. 01/2006 e Resolução CNE n. 2/2015, artigo 13. 

3.4.1 Modalidade Licenciatura em Pedagogia 

As atividades docentes priorizadas no curso são: primeiros quatro anos de formação de 

professores do Ensino Fundamental, elementos da gestão educacional, participação crítica e 

ativa na gestão educacional, focando a escola e a sala de aula.  

Neste item do PPC ressaltam-se as DCNs da Pedagogia de 2006, artigo 4º “as 

atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino.” (PPC, 2015, p.27). 

Deste modo, foram mantidas nos primeiros quatro anos de formação as seguintes 

disciplinas: 

- Política Educacional e Organização Escolar Brasileira; 

- Organização e Gestão Escolar I; 

- Organização e Gestão Escolar II; e, 

-  Avaliação de Sistemas educativos. (PPC, 2015, p.28) 

 

Vale destacar que com a estruturação do PPC houve a criação de um 5º ano do curso 

de Pedagogia, opcional aos alunos, o qual consiste em aprofundamento na formação para a 

Gestão Educacional, cujo foco é o espaço escolar, porém, tendo como objetivo primordial 
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formar para a Educação Básica: diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e supervisor 

educacional.  

Destaca-se que como o objetivo do 5º ano é formar um gestor educacional qualificado, 

a matriz curricular desta etapa encontra-se composta por disciplinas específicas para tal 

formação.  Assim, tem-se que: 

 

Quadro 1.  Matriz Curricular do 5º ano do Curso de Pedagogia, vespertino e noturno, 

ano base, 2015    

 

 

Disciplinas Carga Horária 

Coordenação Pedagógica  60 horas 

Direção Escolar 60 horas 

Teorias da Administração e gestão 

educacional 

60 horas 

Gestão Escolar: orientação e estágio 

supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

60 horas 

Cotidiano Escolar: investigações e 

Proposições  

60 horas 

Interações no Contexto Escolar: Conflitos e 

Resoluções 

60 horas 

Gestão Escolar: orientação e estágio 

supervisionado em Educação Infantil 

60 horas 

Supervisão Educacional: teoria e Práticas  60 horas 
                    Fonte: PPC, 2015, p.22. 

 

3.4.2 Atividades Acadêmico Científico Culturais e  

Formação Complementar 

Com o propósito de valorizar as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC), 

o PPC possibilita repertório amplo de referencial teórico das práticas de ensino, partindo das 

manifestações e da oferta cultural local. 

Assim, busca-se como respaldo na promoção das Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais (AACC): 

1º - a Resolução CNE/CP n. 1/2006 (DCNs do curso de Pedagogia), artigo 7º, inciso 

III: “as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) deverão ter 100 horas de 

atividades teórico-práticas, incluindo o aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

alunos, por meio da iniciação científica, da extensão e da monitoria.” (BRASIL. Resolução 

CNE/CP, n.1, 2006). 
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2º - a Resolução CNE n. 2/2015, artigo 12 e artigo 13, parágrafo 1º, inciso IV: 

[...] as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACCs) deverão ter 200 

(duzentas) horas de atividades teórico -práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso 

III, do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da 

iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o 

projeto de curso da instituição. (BRASIL. Resolução CNE n. 2,2015). 

Ao analisar o PPC da FEP/SP, é possível compreender que os elementos que 

compõem o curso em Pedagogia aproximam-se, em muito, das proposições estipuladas nas 

Resoluções CNE, n.1, 2006 e CNE n. 2,2015, quando estabelece que a formação  deve ser 

voltada à docência no âmbito da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

nos primeiros 4 anos, comum a todos os alunos, agregando as disciplinas básicas da área de 

gestão educacional, e que a formação específica para a gestão educacional no 5º ano seja de  

caráter opcional. 

3.4.3 Prática como Componente Curricular 

A Prática como componente curricular também traz em seu cerne a proposição legal 

como uma novidade nos cursos de Graduação em Pedagogia. Sendo assim, a Resolução CNE 

n. 2/2015 estabelece “400 (quatrocentos) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo”. (BRASIL. Resolução CNE n. 2, 2015, art. 13).  

O PPC cita o Parecer CNE/CP n. 2/2015 para explicitar a inserção e a necessidade da 

prática como componente curricular: 

[...] Sendo a prática um trabalho consciente […] de apoio do processo 

formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade 

acadêmico - científica. Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração 

do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração 

do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em 

articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de 

trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação da 

identidade do professor como educador. (BRASIL. Parecer CNE/CP 

n.2/2015, p.31, apud PPC, 2015, p.30). 

O Curso de Pedagogia nesta investigação, considera como importante desenvolver a 

prática como componente curricular, com base na análise da Resolução CNE n. 2/2015. 

Menciona que todas as disciplinas da matriz curricular que possuem carga horária de 75 horas 

destinem 15 horas para o desenvolvimento de atividades caracterizadas como prática. 
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[...] Para tanto, estabelecemos que em cada programa de ensino fosse 

descrito na metodologia a proposta de Prática a ser desenvolvida nas 

diferentes disciplinas. Os professores do 1º ano do curso optaram em 

desenvolver uma atividade coletiva, cujo objetivo será propiciar 

vivências de atividades que integrem as diferentes disciplinas do 

semestre, seus respectivos professores e alunos. Propomos também que a 

cada inicio de ano letivo o Conselho de Curso da Pedagogia organizará 

momentos de socialização e reflexões sobre as atividades referentes às 

“práticas”. (PPC, 2015, p.32). (grifo da pesquisadora).  

Observa-se, mais uma vez, a preocupação do curso em garantir uma proposta baseada 

na Diretriz Curricular do Curso de Pedagogia (CNE, 2015), ao mesmo tempo, que 

desenvolver um pensar coletivo entre as disciplinas do primeiro ano, com encontros anuais 

entre os professores; entretanto, não há previsão de articulação com as demais disciplinas dos 

outros anos do curso de pedagogia, assim como, não estão estabelecidas reuniões bimestrais 

ou semestrais com o corpo docente do curso.  

3.4.4 Proposta de Estágio Curricular Supervisionado do  

Curso de Licenciatura em Pedagogia  

 

O Estágio Supervisionado também parte dos referenciais propostos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002), 

em nível superior, curso de licenciatura, conforme Parecer CNE n. 27 (BRASIL, 2001), bem 

como, considera as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (Resolução 

CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006 e a Resolução CNE n. 2/2015), que propõem alterações 

quanto à carga horária. 

3.5 Corpo Docente 

O Corpo Docente é composto por 32 (trinta e dois professores), sendo 2 (dois) 

titulares, 25 (vinte e cinco) doutores e 5 (cinco) mestres. Os professores são agrupados por 

área, de acordo com as suas disciplinas integrantes do currículo proposto. Os professores 

encontram-se distribuídos em 5 (cinco) áreas:
47

 

 

                                                             
47

 Opta-se por descrever cada área de distribuição das disciplinas, como forma de facilitar a compreensão das 

narrativas resultantes das entrevistas realizadas, conforme descritas no capítulo IV.  
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1ª Área: Ciências Sociais Aplicadas à Educação  

Composta por: dois professores. 

Disciplinas integrantes: Sociologia da Educação I e II; Metodologia do Trabalho Científico; 

Orientação de TCC I, II e III; Educação de Jovens e Adultos.  

 

2ª Área: Psicologia 

Composta por: seis professores. 

Disciplinas integrantes: Psicologia e Educação; Contribuições da Psicanálise na sala de aula; 

Problemáticas da Infância contemporânea; Interações no contexto escolar: conflitos e 

resoluções. 

 

3ª Área: História e Filosofia da Educação 

Composta por: três professores. 

Disciplinas integrantes: Filosofia da Educação I e II, História da Educação I e II.  

 

4ª Área: Políticas Educacionais e Gestão Escolar; Política Educacional e Organização 

Escolar Brasileira   

Composta por: quatro professores. 

Disciplinas integrantes: Política Educacional e Organização Escolar Brasileira Organização e 

Gestão Escolar I e II; Avaliação de Sistemas Educativos; Teorias da administração e gestão 

educacional; Teorias da supervisão educacional: teoria e prática; Direção Escolar Cotidiano 

escolar: investigações e proposições; Coordenação Pedagógica Gestão Escolar: orientação e 

estágio supervisionado em Educação Infantil; Gestão Escolar: orientação e estágio 

supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Gestão Escolar: orientação e 

estágio supervisionado nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio; Gestão em 

instituições não escolares: orientação e estágio supervisionado; Didática e Conteúdos, 

Metodologias e Práticas de Ensino. 

 

5ª Área: Didática e Conteúdos, Metodologias e Práticas de Ensino em Educação  

Composta por: dezesseis professores. 

Disciplinas integrantes: Práticas de leitura e escrita; Literatura Infantil Escola e Currículo; 

Didática; Conteúdos, Metodologias e Práticas de Ensino em Educação; Infantil – Creche; 

Educação Infantil: orientação da aprendizagem da docência e da gestão do ensino na creche; 

Estágio Supervisionado de Educação Infantil (creche); Educação Infantil: orientação da 
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aprendizagem da docência e da gestão do ensino na pré-escola; Estágio de Anos iniciais do 

Ensino Fundamental I e II: Aprendizagem da Docência e gestão do ensino; Tecnologias 

aplicadas à educação; Avaliação da aprendizagem Fundamentos da Arte na Educação Básica 

Conteúdos, Metodologias e Práticas de Ensino de Artes; Fundamentos da Educação Física na 

Educação Básica Conteúdos, Metodologias e Práticas de Ensino de Educação Física; 

Fundamentos da Geografia na Educação Básica; Conteúdos, Metodologias e Práticas de 

Ensino de Geografia Fundamentos da História na Educação Básica; Conteúdos, Metodologias 

e Práticas de Ensino de História; Fundamentos das Ciências Naturais na Educação Básica; 

Conteúdos, Metodologias e Práticas de Ensino de Ciências: Fundamentos de Matemática na 

Educação Básica; Conteúdos, Metodologias e Práticas de Ensino de Matemática Fundamentos 

e práticas em Língua Portuguesa: leitura e compreensão textual; Fundamentos e práticas em 

Língua Portuguesa: produção e avaliação textual; Fundamentos Linguísticos para o ensino da 

Língua Materna; Conteúdos, Metodologias e Práticas de Ensino para Alfabetização. 

3.6 Programa de Ensino das Disciplinas 

O presente tópico será retomado para análise separadamente no capítulo IV, nas 

Narrativas obtidas na pesquisa de campo. Vale destacar que o programa de ensino das 

disciplinas deve ser preenchido por cada professor. No preenchimento deste plano de Ensino, 

o Professor deverá expor: os objetivos da sua disciplina, (descrevendo as habilidades que o 

aluno deverá ser capaz, ao término da sua disciplina); o conteúdo programático (título e 

discriminação das Unidades); a metodologia de ensino; a bibliografia básica (geralmente é 

compostas por mais de 5 (cinco) autores, considerando [...]; a bibliografia complementar; os 

critérios de avaliação da aprendizagem, o regime de recuperação; a ementa (Tópico que 

caracteriza as unidades dos programas de ensino); o horário de atendimento ao aluno; a 

aprovação do departamento educação; e o conselho do curso de Pedagogia. (Modelo de 

Programa, utilizado na graduação, conforme Anexo A). 

3.7 Estrutura curricular – Licenciatura em Pedagogia  (disciplinas de formação 

didático- pedagógica e  disciplinas de formação científico-cultural) e  

Estágio supervisionado 

As Disciplinas de Formação Didático-Pedagógica e Disciplinas de Formação 

Científico-Cultural estão previstas nos artigos 8º, 9º e 10 (Incisos de I a IX), da Deliberação 
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CEE n. 111/2012, alterada pela Deliberação CEE n. 126/2014 e republicada em 03 de julho de 

2014. 

Vale destacar que o PPC, neste quesito, também atende a Resolução CNE n. 2/2015 

que estabelece que os cursos de formação inicial deverão constituir-se em três núcleos, como 

citados anteriormente no capítulo II, a saber: 

I – núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades educacionais, 

II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 

atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, 

priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os 

sistemas de ensino, que, atendendo às demandas sociais; e o 

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular. (PPC, 

2015, p.211). 

3.8 Em Suma 

No Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da faculdade em estudo, observa-se 

intensa preocupação para com o perfil que o curso adquiriu ao longo de sua história, ou seja, o 

de “formador de professores do Ensino Fundamental”. Após discussões ocorridas por quase 

13 anos que culminaram em várias tentativas de reformulação e calorosos debates, chegou-se 

ao atual Projeto Político Pedagógico, cujo objetivo principal é a formação pedagógica do 

professor da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino Fundamental e do Gestor 

Educacional.  

A sistematização deste projeto foi realizada pelo Conselho do Curso de Pedagogia, e 

as diretrizes nele contidas resultaram de discussões realizadas em reuniões de Conselho de 

Curso, de Conselho de Departamento, de avaliações do curso e da participação de estudantes 

de pedagogia.  

“As discussões estiveram pautadas nas necessidades de formação de profissionais 

capazes, competentes, de alto nível e de demandas socioculturais expostas pelos alunos.” 

(Solicitação de alteração do currículo do curso de pedagogia da Faculdade de Educação 

pesquisada, 2014, p.5). 

No capítulo que segue, realiza-se análise do Referencial do Corpo Docente do Curso 

de Pedagogia da faculdade investigada, com o intuito de considerar se esses referenciais 

encontram-se presentes no pensar coletivo do PPC. Inicia-se, para tanto, com breve descrição 

das experiências/ narrativas dos sujeitos de pesquisa, observando três dimensões: dos 

referenciais teóricos relacionados ao saberes docentes, tendo como destaque os 
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conhecimentos peculiares à formação do pedagogo, a partir da convergência das falas dos 

sujeitos da pesquisa sobre a constituição identitária do curso; a relação destes referenciais 

com o Projeto Pedagógico do curso e, por fim, propostas para pensar em um novo currículo 

acadêmico para o curso de Pedagogia. 
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IV. ITINERÁRIOS E NARRATIVAS: RETRATANDO A PESQUISA  

 

 

 

 

  

Imersão 

Pesquisa  

Campo 

Submersão  

 

 

Imersão 

Inércia 

Imergência 

Emersão  

 

Descobertas! 

 
(Marciléia Sampaio) 
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Itinerários e narrativas: retratando a pesquisa  

4.1 Enredo  

4.1.1Preparação para Coleta de Dados 

 

lguns meses ...  

Superada a elaboração da parte teórica, começa a preparação da 

pesquisa de campo. Parece tudo tão importante, mas é preciso selecionar, 

escolher, rever detalhes... Como iniciar? 

 

Por onde começar? Pelos espaços em que é possível, de imediato, exercer-se o 

poder que se tem, na perspectiva de ampliá-lo. Entendemos o poder como o 

espaço de decisão. Há decisões que estão em nossas mãos embora 

determinadas por outras mais amplas, mas que não são necessariamente 

sempre impeditivas e imobilizadoras. (PIMENTA, 1992, p.133). 

 

  Inicia-se pela escolha do lugar e dos sujeitos da pesquisa. Como a pesquisa busca 

compreender os referenciais docentes de um curso de pedagogia, evidente que os sujeitos 

seriam os professores universitários do curso de pedagogia. Mas, quais professores seriam 

escolhidos? E, em qual instituição de ensino superior seria possível realizar a pesquisa? 

A princípio, pensou-se um estudo comparativo entre duas Universidades com cursos 

de Pedagogia, sendo uma pública e a outra particular. Entretanto, esta ideia foi abandonada, 

tendo em vista o tempo destinado para a realização do mestrado. Assim, optou-se apenas por 

uma Universidade Pública do Estado de São Paulo, a qual representaria como amostragem, ao 

estudo pretendido.  

O próximo passo foi pesquisar em alguns sites quais Universidades Públicas possuíam 

Faculdade de Educação. Foram identificadas 10 faculdades, dentre as quais, optou-se por uma 

que disponibilizava no site documentos necessários para o desenvolvimento da pesquisa, 

como: os horários das aulas, o corpo docente do curso de pedagogia, a grade curricular do 

curso, os programas de ensino de cada disciplina, e algo mais que chamou a atenção: as atas 

das reuniões dos professores referentes à proposta da reestruturação do projeto pedagógico do 

curso, conforme as novas diretrizes curriculares para o curso de pedagogia, incluindo a 

veiculação do Projeto Pedagógico do Curso no site. A disponibilização do material 

documental no site da faculdade representou em um dos pontos favoráveis para a definição do 

A 
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campo a ser investigado, diferentemente de outras faculdades que mantiveram o projeto 

pedagógico do curso não divulgado e, muito menos acessível à leitura e posterior análise.  

Tendo acesso ao horário de aula e à grade curricular do curso, percebeu-se que os 

passos em direção ao campo de pesquisa ganhavam solidez. Ao mesmo tempo, algumas das 

inquietações, de pronto, foram ganhando contornos em direção a possíveis confirmações. 

Assim, ao se perceber que o curso de pedagogia é constituído por disciplinas específicas da 

educação como, por exemplo: Didática, Políticas Educacionais e Legislação Brasileira, 

Gestão Educacional e Organização do Trabalho Pedagógico, etc.; e, ao mesmo tempo, por 

disciplinas consideradas como não específicas da área da educação: Conteúdos, Metodologia 

e Prática de Ensino de Geografia; Conteúdos, Metodologia e Prática de Ensino de Educação 

Física; e Conteúdos, Metodologia e Prática de Ensino de Língua Portuguesa, entre outras 

disciplinas, levanta-se um ponto importante que exige análise mais aprofundada, ou seja, o  de 

que o curso de pedagogia é constituído por disciplinas de áreas específicas da educação e, 

simultaneamente, por  disciplinas de áreas não específicas da educação.  

Ratifica-se nesse momento, uma das razões a investigar conforme assinala o problema 

de pesquisa, qual seja, o curso de pedagogia é constituído por vários olhares e práticas 

docentes, já que, por um lado, há professores desenvolvendo disciplinas pedagógicas 

(Didática, Políticas educacionais, entre outras) e, por outro, professores de áreas específicas 

(Psicologia, Sociologia, Geografia, Letras...). Pergunta-se então: Quais serão os referenciais 

que os professores universitários dos cursos de Pedagogia trazem para lecionar? Será que 

esses referenciais estão relacionados ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) ou estão 

alicerçados sob o prisma de múltiplos olhares curriculares e práticas docentes de cada sujeito, 

de acordo com sua formação? Ou ainda, será que o Projeto Pedagógico é utilizado como 

norteador para a elaboração das ementas de suas disciplinas? 

4.1.2 Personagens  

Seleção dos sujeitos: critérios de escolha 
 

Foram selecionados 10 (dez) professores atentando para que 50% desses, ou seja, 5 

(cinco) professores fossem de disciplinas específicas da educação e com formação inicial e, os 

outros 50%, o que equivale a 5 (cinco) docentes, fossem provenientes de áreas que aqui 

nomina-se de “não específicas da educação” e que não tivessem qualquer formação inicial na 
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área da educação. Depois de estabelecido esse critério
48

, foi selecionada a disciplina na grade 

curricular e, posteriormente, verificado no horário de aulas, e o professor responsável pela 

respectiva disciplina. A partir da identificação do professor, realizou-se uma consulta na 

plataforma Lattes a fim de se ter ciência sobre o curso do docente realizado na sua graduação.  

De posse da informação de qual faculdade cada sujeito foi graduado, iniciou-se uma 

nova pesquisa no site das referidas instituições para identificar o foco da formação inicial de 

cada professor, “sujeito da pesquisa”. 

Após pesquisa e seleção dos dez professores, percebeu-se em conversa com o 

orientador, a necessidade de se considerar a formação inicial, sendo observado que embora o 

sujeito não tendo a formação na área de educação, poderia ter em seu currículo formação 

continuada em nível de mestrado e/ou doutorado em educação. Logo, teria este sujeito, em 

princípio, conhecimento específico na área da educação. Como o foco desta investigação 

centrado está em identificar os referenciais dos docentes de cada área (específica ou não 

específica da educação), considera-se que os professores da área não específica da educação, 

mas com formação continuada em educação, não se enquadram como sujeitos desta pesquisa. 

   Sendo assim, ao iniciar outra fase de seleção dos sujeitos, estabeleceu-se como 

critério, professores universitários do curso de pedagogia que tivessem formação inicial em 

pedagogia e continuada em educação, além de ministrarem aula em disciplinas pedagógicas; e 

professores que tivessem formação inicial não pedagógica, com formação continuada e que 

não fossem da área específica da educação. Após nova análise chegou-se a outro denominador 

de sujeitos: não mais 10 (dez) professores, mas sim, 8 (oito) professores, sendo  4 (quatro) 

Professores de Área Pedagógica, aqui nominados por PAP e 4 (quatro) Professores de Área 

Específica, aqui nominados por PAE.      

Apresenta-se no Quadro 2, a caracterização dos professores selecionados e sua 

formação acadêmica. Os nomes dos Professores Universitários participantes foram trocados 

com o intuito de preservação das suas identidades. Nesse sentido, nomeia-se pela sigla PAP, o 

“Professor de Área Pedagógica”, seguido da indicação numérica, em ordem crescente. Por 

exemplo: PAP 1, PAP 2, PAP 3, PAP 4. 

                                                             
48

 O critério de escolha por cinco professores de área pedagógica e cinco professores de área específica está 

relacionado ao fato de compreender se existem diferenças entre educadores que tenham uma formação voltada 

exclusivamente à área da educação e professores oriundos de outras áreas do conhecimento. 
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Quadro 2. Relação de professores, segundo área de atuação pedagógica (PAP) e 

formação acadêmica  

 

Professor Área de 

Atuação/ 

Disciplina 

que leciona 

Formação 

acadêmica: 

Graduação 

Formação 

acadêmica: 

Mestrado 

Formação 

acadêmica: 

Doutorado 

PAP 1 Teoria do 

Ensino e 

Aprendizagem 

Graduação em  

Pedagogia 

Mestrado em 

Educação 

Doutorado em 

Educação  

 

PAP 2 

 

 

Fundamentos 

da Educação 

Infantil 

Graduação em 

Pedagogia  

Mestrado em 

Educação  

Doutorado em 

Educação  

PAP 3 Gestão e 

Organização 

do Trabalho 

Pedagógico 

Graduação em 

Pedagogia  

Mestrado em 

Educação  

 

Doutorado em 

Educação  

PAP 4  

Didática  

Graduação em 

Pedagogia  

Mestrado em 

Educação  

Doutorado em 

Educação  

   Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

O Quadro 3, que segue, refere-se aos professores selecionados de área específica não 

da educação, os quais tiveram seus nomes trocados com o intuito de preservação de suas 

identidades. Nomina-se pela sigla PAE, o “Professor de Área Específica”, seguido da 

indicação numérica, em ordem crescente: PAE 1, PAE 2, PAE 3, PAE 4.    

 

Quadro 3. Relação de professores (PAE), segundo área de atuação específica, não 

pedagógica e formação acadêmica 

 

 Professor 

 
Área de 

Atuação/ 

Disciplina que 

leciona 

Formação 

acadêmica: 

Graduação 

Formação 

acadêmica: 

Mestrado 

Formação 

acadêmica: 

Doutorado 

PAE 1 

 

Estatística 

aplicada à 

Educação  

Graduação em 

Matemática 

 

Mestrado em 

Estatística 

 

Doutorado 

em 

Agronomia  

 

PAE 2 

 

Práticas de 

Leitura e Escrita  

Graduação em 

Letras  

 

Mestrado em 

Letras 

 

Doutorado 

em Letras  
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PAE 3 

 

Conteúdos, 

Metodologia e 

Prática de 

Ensino de Artes 

I 

Graduação  

Licenciatura em 

Artes  

 

Mestrado em 

Artes  

 

Doutorado 

em Artes 

 

PAE 4 

 

Libras Graduação em 

Matemática 

 

Mestrado em 

Engenharia 

Elétrica 

Doutorado 

em 

Educação
49

  

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

Após a definição da instituição, bem como o grupo de professores selecionados, 

avançou-se para uma nova etapa: a solicitação perante a Instituição de Ensino Superior para 

realização da pesquisa. Feito o requerimento e encaminhado à Universidade, após três 

semanas obteve-se a resposta do Reitor, bem como da Coordenadora da Faculdade de 

Educação autorizando e permitindo à pesquisadora realizar a investigação de campo.  

4.2 Os procedimentos para coleta das informações 

O procedimento escolhido para coleta das informações foi a entrevista 

semiestruturada, fundamentado na certeza de que o pesquisador consegue ganhos com tal 

proposição, uma vez que o entrevistado apresenta autonomia de resposta, podendo expor seu 

pensamento em harmonia com suas crenças e valores.  

4.2.1 Entrevista Semiestruturada 

Entendida como uma conversa entre duas ou mais pessoas, a entrevista é um diálogo 

delineado e intencional, “[...] na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam os 

aspectos do mundo.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134).  

Cumpre destacar que na entrevista semiestruturada não há determinação de perguntas; 

muito pelo contrário, o entrevistador é convidado a discorrer sobre o tema valendo-se de suas 

próprias informações e interesses. Mesmo tendo um esquema básico, este não é aplicado com 

rigor – permite diálogo, alterações e modificações. 

                                                             
49

 Optou-se pela escolha desta educadora, pois embora tendo doutorado em educação, uma vez que considerou-

se ser de interesse identificar com quais referenciais uma professora, com formação inicial em matemática e 

mestrado em ciências da computação poderia contribuir ao lecionar num curso de pedagogia na disciplina de 

Libras.   
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Contudo, vale ressaltar que a entrevista semiestruturada requer alguns passos 

essenciais para sua efetivação, como: o referencial conceitual que norteará a investigação; 

demarcação dos objetivos da pesquisa; o roteiro de entrevista – como guia de questões; e sua 

validação. 

Partiu-se da hipótese de que os Cursos de Pedagogia encontram-se compostos por 

professores provindos de áreas de saberes diferentes, ora pedagógicos ora de áreas 

específicas, daí, indaga-se como apresentar melhorias para o curso de pedagogia diante desta 

pluralidade de olhares e práticas docentes? Apresenta-se como proposta, em resposta a tal 

indagação, - o Projeto Pedagógico do Curso, uma vez que se acredita ser este “uma bússola 

orientadora” que permite o equilíbrio entre os professores de áreas específicas e não 

específicas da educação.  

Para elaboração do roteiro de entrevista semiestruturada levou-se em consideração 

alguns itens, a saber: (a) compreender os referenciais docentes de um curso de pedagogia; (b) 

identificar as representações acerca de sua formação docente; (c) identificar se existem 

diferenças no plano formativo entre os professores de áreas específicas e os de áreas 

pedagógicas no que se refere aos seus referenciais teóricos e práticos; (d) investigar se 

professores com formação inicial em pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação têm 

uma formação mais adequada para lecionar no curso de pedagogia, do que um professor com 

formação inicial e continuada em outras áreas específicas. Docentes com quais formações 

estariam mais aptos para atuarem em um curso de pedagogia?; (e) investigar quais professores 

utilizam o Projeto Pedagógico do Curso para elaborar a ementa da sua disciplina. 

4.2.2 Elaborando o Roteiro de entrevista e Aplicando o Pré-teste 

 Com base na hipótese levantada foi elaborado um primeiro roteiro de entrevista. Com 

a finalidade de testar e validar o roteiro proposto foram estabelecidos os mesmos critérios 

mencionados anteriormente, quando da escolha de professores a serem investigados no Curso 

de Pedagogia - com formação em áreas específicas e não específicas da educação. Assim, 

foram convidados alguns colegas do Curso de Pós-graduação da PUC/SP para participar do 

Pré-teste. O convite foi enviado nos grupos de amigos, via whatsapp. Duas pessoas 

manifestaram interesse em participar. Sendo uma graduada em área específica da educação, 

com formação inicial em Pedagogia, cursando o mestrado em Educação e leciona para o 

segundo ano do curso de Pedagogia na disciplina de didática. A outra pessoa interessada, 
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graduada em Sociologia, com mestrado em Ciências Sociais, cursando o Doutorado em 

Ciências Sociais e leciona no Curso de Pedagogia, a disciplina de Sociologia da Educação.  

Após a aplicação do roteiro, percebeu-se que seriam necessárias algumas correções, o 

que gerou reformulações/ajustes e a necessidade de reaplicação junto a outros dois 

professores do Curso de Pedagogia de uma faculdade particular do estado de São Paulo. 

Nessa seleção participaram, um professor graduado em Pedagogia, com mestrado em 

Educação e lecionando no segundo semestre do Curso de Pedagogia na disciplina de Estágio 

Supervisionado, e o outro professor entrevistado graduado em Letras, ainda em vias de cursar 

o mestrado, lecionando no Curso de Pedagogia a disciplina de História da Educação. 

  Após a aplicação do pré-teste observou-se que pequenas alterações na sequência das 

perguntas seriam necessárias. Além do mais, a pesquisadora sentia que poderia melhorar sua 

postura durante as entrevistas. Isso porque, posteriormente, ao ouvir as gravações identificou 

a necessidade de alterar seu enfoque argumentativo. Tomou-se consciência que não seria 

apenas o roteiro da entrevista a ser readaptado, mas também a postura adotada pela 

pesquisadora. 

Após ouvir parte de uma entrevista do projeto piloto, com base nas orientações do 

Professor Dr. Masetto foi possível perceber pequenas atitudes e sutilezas no ato de entrevistar 

que necessitariam de alteração. Tudo parece tão óbvio quando se lê nos livros, o papel do 

pesquisador, a importância do distanciamento do pesquisador e de seu objeto de pesquisa; no 

entanto, é preciso vivenciar tal experiência, para então, dar significado a essa prática. A 

reflexão sobre a prática implica alterações no conhecimento do pesquisador.  

4.2.3 Readaptando e Revisando o Roteiro de Entrevistas 

Nesse ato contínuo de reflexão na ação, de pesquisa-ação realizou-se uma última 

adaptação no roteiro de pesquisa, buscando considerar as quatro entrevistas, ouvindo com 

muita atenção os áudios das entrevistas do pré-teste e, por fim, o feedback do orientador, o 

que permitiu construir um roteiro final, mais coeso, limpo e observando uma sequencia lógica 

de perguntas atreladas umas às outras. 

 Compreendeu-se a importância de apenas formular a pergunta, e deixar o entrevistado 

livre para responder a pergunta, não havendo a necessidade de reformular sua fala. 

Outro fator de grande contribuição foi a apresentação do projeto desta pesquisa ao 

Grupo de Estudos FORPEC da PUC/SP. Após a apresentação do projeto, o grupo de estudos 

levantou perguntas, elencou sugestões que contribuíram de forma relevante para a 
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readaptação e a revisão do roteiro de entrevistas. Discutiu-se minuciosamente a metodologia 

de pesquisa, debate rico em experiências e práticas investigativas.  

Readaptado e revisado o roteiro de entrevista (Apêndice B), iniciou-se outra fase da 

pesquisa, qual seja, o estudo do Programa de Ensino das Disciplinas dos 8 (oito) professores a 

serem entrevistados.   

4.3 Estudo do Programa de Ensino das Disciplinas dos professores  

a serem entrevistados 

Como dito anteriormente, a Faculdade de Educação Pesquisada disponibiliza no site o 

programa de ensino dos professores. Com esse material pode-se estabelecer contrapontos 

durante a realização da entrevista.  

Inicialmente, foi realizado o levantamento de todos os programas de ensino dos 

professores que seriam entrevistados. O programa de ensino, como já mencionado no capítulo 

III, é composto por 9 (nove itens) considerados importantes: 1. Objetivos (ao término da 

disciplina o aluno deverá ser capaz de); 2. Conteúdo Programático (título e discriminação das 

Unidades); 3. Metodologia de Ensino; 4. Bibliografia básica; 5. Bibliografia complementar; 6. 

Critérios de avaliação da aprendizagem, 7. Ementa (síntese da proposta de cada disciplina e 

tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino); 8. Horário de atendimento ao 

aluno; 9. Aprovação Departamento Educação; 10. Conselho curso Pedagogia e, por fim, 

Congregação. 

A priori foram considerados dois elementos do programa de ensino: o item 4. 

Bibliografia básica - trabalhada pelo professor; e o item 5. Ementa da disciplina.  

4.3.1 Primeiro Elemento - Bibliografia Básica 

São apresentados neste tópico, os referenciais bibliográficos que os professores 

selecionados para a pesquisa consideram como básicos para lecionar sua disciplina junto aos 

alunos do curso de Pedagogia.   
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Quadro 4. Bibliografia Básica utilizada pelos Professores da Área Pedagógica  

 

PAP Bibliografia Básica utilizada pelos Professores da Área Pedagógica 

PAP 1 ANGOTTI, M.; ARIÉI, P; BASÍLIO. L.; FREITAS, M.; DAHLERG, G.; 

HEYWOOD, C.; KUHLMANN, J. M.; MACHADO, M. L. de A.; OLIVEIRA, Z.; 

RIZZINI, I.; ROSEMBERG, F. & CAMPOS, M.M; SANCHES, E.; SARGENTO, 

M. J.; TOZONI-REIS, M.F. 

PAP 2 BECCHI, E.; BONDIOLI, A.; FERRARI, M.; GARIBOLDI, A.; GOMES, M. de 

O.; HOFFMANN, J.; SILVA, M. B. G; MELLO, A. M. O.; OSTETTO, L. E.; 

RAPPORT, A.; PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L; SANTOS, C. M. de O.; 

HADDAD, L. 

PAP 3 DAVIS, C.; VIEIRA, S. L.et al.; LIBÂNEO, J. C.; PARO, V. 

PAP4 AQUINO, J.R.G.; GOMEZ, A.I. PEREZ; SACRISTAN, J. GIMENO; HARRIS, J. 

E. BENEK, S; LIBÂNEO, J. C.; MENEGOLLA, M.; SANT’ANNA, I. M.; 

MIZUKAMI, M. da G. N; MEIRIEU, P. O; ROSSETTI-FERREIRA, M. C.; 

MELLO, A. M.; VITORIA, T. et al.; VASCONCELOS, C. dos S; VEIGA, I. P. A; 

ZABALA, A. A. 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

Professores da Área Específica 

 

Quadro 5. Bibliografia Básica utilizada pelos Professores da Área Específica 50 

 

PAE Bibliografia Básica utilizada pelos Professores da Área Específica 

PAE 

1
51

 

FATTI, B.A.; FERRES, N.L. Estatística básica para ciências humanas. São 

Paulo: Alfa-Omega, 1978. 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 1997.  

PAE 

2
52

 

ABREU, A. S.  MACHADO, A. R. Resenha. 4. ed. São Paulo: Parábola, 2011. 

 MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

 MOYSÉS, C. A. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de textos. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 

 SEVERINO, A. J. Diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos. In:  

                                                             
50

 Destaca-se a opção por transcrever os títulos dos livros da bibliografia básica, por se tratar de área especifica 

não pedagógica, com autores não muito conhecidos. Informa-se ainda que optou-se por descrever as 

bibliografias básicas no interior do texto, por entender que isto facilitará a análise de dados no que diz respeito 

aos referenciais que os professores universitários trazem consigo ao lecionar num curso de pedagogia.    
51

 Professor do Departamento de Estatística, porém lecionou por vários anos no Curso de Pedagogia, a Disciplina 

Estatística Aplicada na Educação. Ocorre que em decorrência das novas Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia do ano de 2006, a disciplina que lecionava foi extinta da matriz curricular do Curso de Pedagogia. 
52

 O que chama atenção nesta bibliografia básica é o fato de não haver qualquer menção de referenciais 

bibliográficos voltados para a área da educação. Isto salta aos olhos, por se tratar de um curso de formação de 

professores em Pedagogia; diferente seria se fosse um curso para formação de professores em Letras. Há dois 

pontos a destacar: primeiro será que o programa de ensino, passou pela análise a aprovação do conselho do 

curso, bem como, esteja de acordo com o previsto no PPC? ; segundo, seria o fato de um programa de ensino 

totalmente voltado para a área de letras, o motivo verdadeiro pelo qual o docente se recusou a participar da 

pesquisa?  
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SEVERINO, J.A.Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. e atual. São 

Paulo: Cortez, 2007.  

 THEREZO, G. P. Redação e leitura para universitários. 2.ed. Campinas, SP: 

Alínea, 2008. 

PAE 3 BARBOSA, A.M.T.  Arte-Educação: conflitos e acertos.  São Paulo: Max 

limonad, 1984. 

BENJAMIN, Walter.  Autor como produtor. São Paulo: Ática, 1987. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.  Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Arte.    Secretaria da Educação Fundamental. Brasília: MEC/SE, 1997. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.  Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SE, 1998. 

BUITONI, D.S. Quintal mágico: educação - arte na pré-escola.  São Paulo: 

Brasiliense, 1988. 

CANCLINI, Néstor G.  Socialização da Arte.   São Paulo: Cultrix, 1986. 

FISCHER, Ernst.  A necessidade da Arte.  São Paulo: Zahar, 1983. 

FONTANEL, S. e BRASSART.  A prática da expressão plástica.  São Paulo: 

Martins Fontes, 1984. 

LOWENFELD, V. e BRITTAIN, W.L. Desenvolvimento da capacidade criadora.  

São Paulo: Mestre Jou, 1977. 

LOWENFELD, V. A criança e sua arte.  São Paulo: Mestre Jou, 1977. 

MARTINS, M. C., PICOSQUE, G., GUERRA, M. T. T. Didática do Ensino da 

Arte: a Língua do Mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. 

MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. Campinas SP:  

Papirus.  1997. 

NICOLAU, M.L.M. A educação artística da criança.  São Paulo: Ática, (coleção 

Nossas obras na área de educação). 

OSTROWER, Fayga.  Criatividade e processos de criação.  Rio de Janeiro: 

Vozes, 1983. 

PEREIRA, M.L.M. (Org.).  A arte como processo na educação.  Rio de Janeiro: 

Funarte, 1981. 

PIAGET, J.  A formação do símbolo na criança.  Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

________.  A linguagem e o pensamento na criança.  São Paulo: Martins Fontes, 

1986. 

PILLAR, A.D.  Fazendo artes na alfabetização. Porto Alegre: GEEMPA, Funarte, 

Fund. Ford, 1984. 

READ, Herbert.  O sentido da arte.  São Paulo: IBRASA, 1972. 

SÃO PAULO.  Proposta curricular de Educação Artística para o 1º Grau.  São 

Paulo: SEE/CENP, 1991. 

________.  Proposta curricular de Pré-Escola.  São Paulo: SEE/CENP, 1989. 

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente.  São Paulo: Martins Fontes, 

1988. 

________. Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes. 1999. 

________. Psicologia Pedagógica. São Paulo: Martins Fontes. 2001 

PAE 4 DORZIAT, Ana. Bilinguismo e surdez: para além de uma visão linguística e 

metodológica. In: SKLIAR, C. (Org). Atualidade da educação bilíngue para 

surdos. Porto Alegre: Mediação,1999. v 1. 

HOFFMEISTER, Robert J. Famílias, crianças surdas, o mundo dos surdos e os 

profissionais da audiologia. In: SKLIAR, C. (Org). Atualidade da educação 

bilingue para surdos. Porto Alegre: Mediação, v. 2, 1999. 

LACERDA, Cristina B. F. de; MANTELATTO, Sueli A. C.; LODI, Ana Claudia B. 



126 

 

Problematizando o ensino de língua de sinais: discutindo aspectos metodológicos. 

Anais... VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN BILINGUES-

BICULTURA PARA SORDOS, Santiago de Chile, julho de 2001. 

KARNOPP, Lodenir B. A língua de sinais e língua portuguesa: em busca de um 

diálogo. In: LODI, Ana Claudia B. et al. Letramento e minorias. Porto Alegre: 

Mediação, 2002. 

SACKS, Oliver. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. 

SALLES, Heloisa M.M.Lima et al. Ensino de língua portuguesa para surdos: 

caminhos para a prática pedagógica. Programa Nacional de Apoio à Educação dos 

Surdos. Brasília, 2002. 

SANCHÉS, C. Los sordos, la alfabetización y la lectura: sugerencias para la 

desmistificación del tema. Anais... VI CONGRESO LATINOAMERICANDO DE 

EDUCACIÓN BILINGUE- BICULTURAL PARA SORDOS,Santiago de Chile, 

2001. 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

A análise do programa de ensino permitiu finalizar a primeira etapa da preparação da 

pesquisa de campo. Por meio deste estudo foram analisados os referenciais bibliográficos 

norteadores da prática do professor universitário, bem como, as ementas elaboradas, aspectos 

esses que permitem estabelecer sua relação com o Projeto Pedagógico do Curso.  

Parte-se da concepção de que as disciplinas não existem isoladas no projeto 

pedagógico para o Curso de Pedagogia; admite-se a possibilidade de que foram construídas    

integradamente e atreladas a um currículo organizado, com intuito de atender a diversidade do 

alunado e da realidade, sobretudo no que diz respeito à formação do profissional na área de 

educação. 

Essa primeira etapa foi de extrema relevância - preparar os passos para coleta de dados 

da pesquisa de campo – o que permitiu o desenvolvimento de uma base mais consistente e 

coerente na efetivação da pesquisa-ação.  

Outro ponto observado diz respeito às referências bibliográficas utilizadas pelos 

educadores investigados, as quais remontaram a um conjunto de referenciais das décadas de 

70, 80 e 90, não totalmente atualizados, demonstrando certa desconexão com o Projeto 

Político Pedagógico.  
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4.3.2 Segundo Elemento - Ementa das Disciplinas 

Quadro 6. Ementa das Disciplinas dos Professores da Área Pedagógica 

 

PAP Ementa das Disciplinas dos Professores da Área Pedagógica 

PAP 1 Análise dos fundamentos históricos, filosóficos, psicossociológicos e legais que 

conformaram as políticas públicas sobre a infância no mundo e no Brasil. Estudos 

das origens, a situação atual, as tendências da educação infantil, dentro do quadro 

sócio-político-econômico que tem acondicionado. Pretende-se, também, mostrar 

o surgimento e o desenvolvimento da educação infantil, descrevendo a teoria, 

suas repercussões e seus principais representantes. Este estudo será feito mediante 

o confronto com as leis que regem a educação infantil, verificando o que mudou 

e/ou o que se procura mudar na “pratica pedagógica” do educador infantil atual, 

na busca do desafio da qualidade do “cuidar e educar” crianças de 0 a 6 anos de 

idade. 

PAP 2 Orientações básicas sobre a disciplina e sobre o Estágio Supervisionado. Estudo 

da realidade político-educacional de uma creche. Levantamento de situações-

problema e prioridades a serem trabalhadas. Envolvimento do estagiário no 

trabalho pedagógico da creche, analisando situações trazidas por ele, no que se 

refere ao cuidado e educação. Reflexão sobre o cotidiano da creche e elaboração 

de um plano de trabalho para intervenção nesta realidade numa perspectiva 

inovadora e reflexiva. 

PAP 3 Estágio como aproximação da realidade educacional, espaço de interligar teoria-

prática, como também, refletir “sobre” e a “partir” da realidade da escola/ campo 

de atuação profissional. Papel da Gestão Educacional no Sistema de Educação: 

Estadual, Municipal e Escola. 

PAP4 Compreensão das especificidades da Didática e de suas relações com as 

disciplinas que a fundamentam e de seu papel na formação inicial de professores. 

Compreensão das principais matrizes teóricas do pensamento pedagógico 

contemporâneo e de suas relações com os processos de ensino e aprendizagem. 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

Professores da Área Específica 

 

Quadro 7. Ementa das Disciplinas dos Professores da Área Específica 

 

PAE Ementa das Disciplinas dos Professores da Área Específica 

PAE 1  -Estatística e Pesquisa Cientifica;  

-Introdução a Teoria das Probabilidades; 

-Amostragem; 

-Estatística descritiva; 

-Construção de Questionamentos;  

-Noção Básica de Interferência Estatística; 

-Estudo de Casos – Aplicação. 
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PAE 2 Práticas de leitura e escrita atinentes à esfera acadêmica. Estudos da linguagem para 

construção e registro do conhecimento por meio de reflexões sobre os processos de 

produção, circulação e recepção de textos. 

PAE 3 O desenvolvimento expressivo do ser humano: arte, sensibilidade e criatividade na 

educação escolar. Conceitos e processos da expressão plástica, dramática e musical 

na educação infantil e no ensino fundamental. Expressão gráfica, fases do desenho, 

jogo simbólico e dramático. Conceitos e processo de ensino da arte em situação de 

educação formal. A disciplina pretende apresentar uma concepção de Arte que se 

constitui num valioso recurso pedagógico para o desenvolvimento das faculdades 

humanas do educando e para a formação para a cidadania. Ao conhecer e aprender a 

lidar com as diferentes linguagens artísticas (visual, musical e teatral), o graduando 

compreenderá a Arte como uma área integradora das competências verbais e não 

verbais e de síntese dos processos de cognição, estética, percepção, motricidade, 

socialização, desenvolvimento emocional e comunicação. 

PAE 4 Educação Inclusiva e Educação de surdos: relações entre as diferentes políticas 

públicas e o movimento social. Educação Especial e Atendimento Educacional 

Especializado para pessoas surdas. Libras como direito inalienável à língua própria. 

Acessibilidade e Tecnologia Assistiva. Compreensão das mudanças necessárias no 

ambiente educacional para favorecer a Inclusão Escolar. Aspectos formais das 

Libras como língua. Prática de Libras. 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

Com base na clareza e coerência desses dois elementos e nos critérios de seleção dos 

sujeitos, foi possível “escolher” cada professor de área específica e cada professor de área não 

específica da Educação; passou-se a conhecer a trajetória de formação de cada docente; 

construiu-se um roteiro de entrevista bem estruturado, ainda mais por ter sido realizado um 

pré-teste anteriormente e, por fim, foram identificadas, no estudo do Programa de Ensino, as 

Disciplinas dos 8 (oito) professores entrevistados. O passo seguinte foi arrumar as malas e 

viajar para a instituição superior selecionada, e lá permanecer por um me, imersa no campo de 

pesquisa.   

4.4 Espaço e Tempo   

4.4.1 Descrição da Universidade  

A Universidade pesquisada foi criada no início dos anos 50, porém só foi autorizado o 

seu funcionamento, apenas no final desta década, com atividades nos cursos de Geografia e 

Pedagogia. No início da década de 60 foram autorizados os cursos de Matemática e Ciências 

Sociais; posteriormente cursos de Licenciatura em Ciências e de Estudos Sociais. 

Atualmente funcionam cursos afetos às três grandes áreas do conhecimento: humanas, 

biológicas e exatas; são oferecidos doze cursos de graduação, sete programas em nível de pós-
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graduação, bem como cursos de especialização em diversas áreas.  

Destaca-se que além do ensino, os docentes desenvolvem pesquisas e projetos com a 

comunidade. São também promovidos programas de incentivo aos alunos, como: Iniciação 

Científica e Empresas Junior. 

4.4.2 Breve descrição da Estrutura Acadêmica 

Atualmente, a Universidade pesquisa conta com nove Departamentos de Ensino, 212 

docentes, sendo 95% com o título de Doutor, 214 servidores técnico-administrativos, 2.880 

alunos regulares de graduação e 745 alunos de pós-graduação.  

Para os cursos de graduação são oferecidas 640 vagas por ano, no vestibular. O curso 

de  Pedagogia desta instituição foi criado no final dos anos 50, e extinto em meados dos anos 

70. Após esforços e lutas foi reaberto no final dos anos 80, e, em seguida, integrado ao 

Departamento de Educação. Em 2015, o curso de Pedagogia registrou 293 alunos 

regularmente matriculados, sendo 115 matriculados no período vespertino e 178 no noturno. 

Nos últimos anos, o curso de Pedagogia tem registrado redução de alunos interessados, que, 

segundo informações recebidas, deve-se esse movimento à oferta do referido curso por parte 

de outras instituições privadas e na modalidade a distância. 

4.4.3 Tempo de imersão 

A pesquisa que ora nasce, se guia por ser um espaço/tempo de reflexões, em uma 

prática pedagógica concreta com os professores universitários do Curso de Pedagogia, no 

desejo de compreender quais são os referenciais docentes desses educadores. Esta 

pesquisadora esteve presente na universidade cerca de 1 (um) mês, ou seja, do dia 21 de 

outubro a 19 de novembro, imersa em um campo para realizar contatos com professores e 

alunos no curso de pedagogia e participar de alguns eventos oferecidos, tendo acesso 

livremente à biblioteca neste período, podendo utilizar o espaço para estudos, bem como 

empréstimos de livros, etc. 

Destaca-se que o início desse período coincidiu com a abertura da “Semana da 

Educação”, que teve como tema central: “Educação, Diversidade e Inclusão”. Momento rico, 

marcado por trocas de experiências e propício para estabelecer relações de diálogo com o 

coordenador do curso, professores e alunos, dentro e fora da Universidade. 
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4.4.4 Agendamento e Realização das Entrevistas 

 “[...] explorar o espectro de opiniões e as diferentes representações 

sobre o assunto em questão.” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 68). 

 

Chegando a Campo... Desfazendo as malas... 

As entrevistas foram agendadas no período de uma semana de 24 de outubro de 2016 a 

28 de outubro de 2016. Inicialmente demos preferência para realizar o primeiro contato 

pessoalmente com os professores, sujeitos da pesquisa
53

.  

Entretanto, o contato pessoal só foi possível com 6 (seis) professores selecionados, 

vale destacar que dentre estes 6 (seis) professores convidados apenas um deles se recusou a 

conversar, e pediu que se encaminhasse um e-mail relatando o assunto e o tema da pesquisa; 

os outros 2 (dois) professores foram contatados por telefone, um estava de licença, e o outro  

estava viajando. 

As entrevistas aconteceram em dias e horários previamente agendados, em espaços 

preferencialmente silenciosos e restritos à interrupções. Os locais foram: a própria sala do 

professor, a biblioteca e, excepcionalmente na residência de um professor por estar em 

período de licença. 

As entrevistas foram gravadas com três aparelhos (gravador, computador e celular) e, 

posteriormente transcritas preservando os modos coloquiais da fala, inclusive com as pausas. 

Atentou-se por garantir fidedignidade à tradução das falas dos professores, considerando as 

demoras, as repetições, os pensamentos, a linguagem gestual, na medida do possível, as frases 

interrompidas e prolongadas por gestos, olhares, risos, suspiros, respiração ou exclamações. 

Para Bourdieu (1997),
54

 o pesquisador está submisso às obrigações a miúdo difíceis de 

transigir, melhor explicando, a lealdade a tudo que os partícipes manifestam no decorrer da 

entrevista, o tom e a pronúncia da voz, a entonação e o ritmo da fala, os gestos e a mímica, até 

mesmo, as expressões faciais e postura física/corporal. 

                                                             
53

 Optou-se por procurar cada professor no seu turno de aula. Esperou-se o final da aula ou o intervalo das aulas, 

para a apresentação da pesquisadora. Sucintamente foi apresentada a pesquisa e, em seguida, convidado o 

educador para dela participar. Decidiu-se que o primeiro contato seria pessoal, por acreditar que esse formato  

transmite maior aproximação e a possibilidade de diálogo, caso aventada alguma dúvida por parte do professor, 

ainda mais que os sujeitos foram determinados aprioristicamente pelos critérios de seleção adotados, o que 

complicaria, em caso de eventual desistência por parte de algum dos sujeitos.   
54

 BOURDIEU, P. A miséria do mundo. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 
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Destaca-se que para leitura do texto, pequenos acertos foram necessários, afinal a 

linguagem oral em algum grau se dilata da escrita. Uma é mais informal, coloquial do dia a 

dia, com pouca atenção às regras gramaticais, a outra (escrita), por sua vez, tem maior rigor. 

 4.5 Os Imprevistos Não-previstos 

4.5.1 Adaptação do número de professores entrevistados 

Há situações que parecem demonstrar certezas, que, por vezes, não se conta com os 

imprevistos, mesmo sendo previsto que, em algum momento possam ocorrer imprevistos. 

Oito professores selecionados, o que não contava era com o fato de que um ou outro professor 

selecionado pudesse não aceitar colaborar com a entrevista.  

Mudança de plano (...). Um professor selecionado recusou a participar, encaminhou 

um e-mail alegando impossibilidade de tempo para colaborar com a pesquisa. Assim se 

referiu: “[...] Eu agradeço o convite, mas não tenho interesse em participar. Terei, nos 

próximos meses, várias atividades que demandarão viagens para finalização de atividades 

referentes ao meu pós-doutorado. Obrigada. ”  

 Mediante a resposta inesperada, a pesquisadora escreveu outro e-mail pedindo que 

reconsiderasse a posição tomada, tendo em vista que a pesquisa foi planejada com professores 

selecionados, sugerindo, inclusive, uma entrevista on-line via Skype, entre outros, no entanto,  

não foi obtida resposta. 

Não houve outra solução a não ser adaptação da pesquisa. Iniciada uma nova pesquisa 

no site da faculdade, bem como as informações coletas junto ao Departamento de Educação 

da Faculdade Investigada, informações estas que não estavam divulgadas no site, o que 

facilitou a realização da nova pesquisa em busca de substituir o professor que recusou a 

participação e, de posse destas informações, obteve-se uma lista de todos os docentes do 

Departamento de Educação, buscou-se novamente, o currículo de cada professores, incluindo 

professores antes não pesquisado, por não constar no site. 

Desta vez, foram pesquisados 32 (trinta e dois) professores que lecionam no 

Departamento de Educação, sendo que desses 32 professores: 2 (dois) estão aposentados; 1 

(um) pediu remoção para outra unidade; e 1 (um) professor, embora conste seu nome no curso 

de pedagogia, leciona em outro curso de graduação; restando 29 (vinte e nove) professores 

atuantes no curso de Pedagogia. 
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 Dos 29 (vinte e nove) professores atuantes: 15 (quinze) professores possuem 

formação inicial em área não específica da educação, porém possuem mestrado e doutorado 

em educação; 9 (nove) professores possuem formação inicial em Pedagogia, com mestrado e 

doutorado em educação; 5 (cinco) professores possuem formação em áreas específicas, com 

formação inicial e continuada em outras áreas não pedagógicas.  

 

Gráfico 1.  Representação quantitativa de professores, segundo Formação Inicial 

  

 

    Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

Resumidamente: foi planejado, inicialmente, entrevistar 8 (oito) professores, porém, 

como não houve a colaboração por parte de um professor selecionado, a pesquisadora teve de 

substituí-lo, convidando outro professor. No entanto, para que não se incorresse o mesmo 

erro, decidiu-se por convidar dois professores a mais de cada área, caso houvesse desistência 

ou possível imprevisto de outra natureza.  

Resultado: os professores da área pedagógica aceitaram entusiasmados em participar; 

e um professor da área específica respondeu imediatamente colocando-se à disposição para 

colaboração com a pesquisa. Como não se obteve resposta do outro professor, verificou-se no 

cronograma de aula, o dia da semana e horário de aula, para convidá-lo pessoalmente. 

Mesmo, um pouco resistente, o professor aceitou de participar da pesquisa. 

O total de entrevistas programadas foi concretizado, exceto o último professor com 

quem a pesquisadora conversou pessoalmente ao final de sua aula, uma vez que encaminhou, 

simplesmente via e-mail, a informação de que não compareceria para a entrevista.  

Com o quadro de professores para entrevistas já completo, encerrou-se essa fase 

mediante a participação efetiva de 5 (cinco) professores com formação na área pedagógica e 4 
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(quatro) professores com formação em área específica, totalizando 9 (nove) sujeitos 

entrevistados.  

Diante de tais alterações, substituiu-se a PAE 2, da disciplina de Práticas de Leitura e 

Escrita, pelo professor que leciona a disciplina de Conteúdos, Metodologia e Prática de 

Ensino de Educação Física, o qual se nomina de PAE 2.1. E, acrescentou-se uma professora 

na Área Pedagógica, nominada por PAP 5, que leciona as disciplinas de Brinquedoteca 

Escolar e Psicologia da Educação.
55

  

Após a definição do grupo, a participação efetiva na investigação esteve condicionada 

ao aceite dos professores universitários, o que foi registrado no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. (APÊNDICE C). 

4.6 (Entre) linhas de uma pesquisa: Diário de campo 

Durante o período de pesquisa, muitos aspectos foram registrados no diário de campo, 

o que potencializou a concepção dos processos inscritos no cotidiano dos sujeitos 

entrevistados. 

Para Bertaux (2010, p.39),
56

 [...] na pesquisa de campo o pesquisador tem o cuidado 

de, antes de tudo, abrir seus olhos, seus ouvidos, sua inteligência e sua sensibilidade ao que 

poderá lhe ser dito ou mostrado [...].  

Deste modo, foi-se compreendendo a relevância do diário como um ampliador de (in) 

formação da pesquisa, não apenas da pesquisa em si, mas da pesquisadora. As anotações 

feitas no diário de campo assinalam as descrições de cada etapa, e dos sujeitos participantes 

das entrevistas.  

Nos aspectos descritos do diário de campo foram divididas e intituladas três partes:  

1ª parte: primeiro contato: universidade, funcionários, professores e alunos, uso dos 

espaços (biblioteca/ laboratório de informática, etc);  

2ª parte: segundo contato com os entrevistados, intitulados “retratos dos sujeitos” - 

reações ao receber o convite para colaborar com a pesquisa;  

                                                             
55

 O Programa de Ensino de ambas disciplinas encontra-se no Anexo B, por meio do qual se poderá obter 

maiores informações sobre as disciplinas. Justifica-se a opção de apresentação via anexo, uma vez que o rol da 

bibliografia da disciplina de Educação Física é extenso, o que poderia dificultar a leitura no corpo do texto. 
56

 BERTAUX, Daniel. Narrativas de vida: a pesquisa e seus métodos. Tradução Zuleide Alves Cardoso 

Cavalcante, Denise Maria G. Lavallé. Natal, RN: EDUFRN/ São Paulo: Paulus, 2010. 
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3ª parte: As reações dos professores-entrevistados durante e pós-entrevistas, 

percepções na maneira de falar, de se posicionar enquanto entrevistado, bem como, as 

sensações da pesquisadora em seu registro pessoal. 

As narrativas dos docentes, em sua maioria, retratam o seu próprio estilo de dar aula, a 

preocupação com sua disciplina, ou minimamente, com seu colega com o qual tem mais 

afinidade. Há traços fortes, porém sutis, que demonstram uma ‘certa’ hierarquização de 

importância das disciplinas no contexto do curso de Pedagogia.  

Essas narrativas docentes permitiram que as observações da pesquisadora fossem 

consideradas na conjuntura das notas de campo e das narrativas gravadas. As anotações 

durante e após as entrevistas incorporam também os comentários que antecederam tais 

entrevistas.   

Destaca-se, por exemplo, que após o desligamento dos gravadores, percebeu-se que os 

entrevistados sentiam-se mais livres para falar, comentar e opinar. Assim é, que um professor 

ao término da entrevista, entusiasmado mostrou os materiais das aulas, a produção dos alunos, 

dados sobre o processo avaliativo dos alunos no sistema on-line; apresentou à pesquisadora os 

livros utilizados no curso, destacando aspectos do conteúdo que considerava importante para 

o curso de pedagogia. 

Em outra entrevista, o espaço físico foi marcado também, por imagens, fotos, 

desenhos infantis, materiais pedagógicos. Ao final de mais uma entrevista, o professor 

apresentou à pesquisadora um espaço preparado e equipado com instrumental para o 

desenvolvimento de trabalho com crianças com deficiência, porém pouco usado pelos alunos 

e professores do curso de pedagogia. 

Se o gravador não podia captar aqueles sentidos e significados, eles foram escritos e 

descritos no diário de campo. O diário de campo permitiu, nesta pesquisa, lidar com as 

lembranças e memórias nele grafadas. Pesquisar é um ato de investigar, refletir e vivenciar. 

Esses foram, sem dúvida, os mais expressivos elementos que as (entre) linhas, nas linhas 

deste diário de campo, revelaram para a pesquisadora.  

Sem dúvida, o diário de campo constitui-se em recinto de informação da pesquisa e de 

formação para o sujeito pesquisador. 
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4.7 Clímax 

4.7.1 Análise Documental - PCP da FEP/SP 

De acordo com Tardif (2002), o trabalho dos professores exige conhecimentos 

específicos de sua profissão, daí então, a formação dos professores deveria, em boa parte, 

basear-se em tais conhecimentos. Mais uma vez, “é estranho que a formação de professores 

tenha sido e, ainda seja, bastante dominada por conteúdos de lógicas disciplinares e não 

profissionais”. 

         É preciso considerar que a integração dos saberes docentes com o projeto pedagógico do 

curso exige um trabalho de constante adaptação pessoal assim como de um trabalho em 

equipe. Entende-se assim, que o conhecimento se produz em contextos próprios e envolve 

processos multifacetados e complexos. 

Assim, como dito anteriormente, no final do segundo Capítulo, a presente pesquisa 

traz consigo uma proposta do pensar coletivo, uma vez que considera os professores 

universitários pensando em e com o grupo, como forma de construir e realizar o trabalho 

pedagógico, com base no Projeto Pedagógico do Curso, bem como nos fazeres oriundos das 

proposições de cada uma das disciplinas.  

Desdobrando essa reflexão em relação aos professores, significa dizer que cada 

docente tem suas peculiaridades e, portanto, não são iguais entre si. O que se pretende 

assinalar e "evidenciar” é se, realmente, existe generalização do conhecimento, dos saberes 

dos professores ou se cada docente trabalha de acordo com suas concepções referenciadas.  

[...] Se é verdade que a experiência da profissão é considerada pelos 

professores como sendo a fonte de suas competências profissionais, é 

possível, ao mesmo tempo, conservar e ultrapassar o saber experencial num 

curso universitário? Em resumo, como passar da experiência individual a um 

saber coletivo, objetivável e incorporado em atividades de formação? 

(TARDIF, 2002, p.299). 

Ainda, segundo Tardif (2002), o que é preciso não é exatamente esvaziar a lógica 

disciplinar dos programas de formação para o ensino, mas, ao menos, abrir espaço maior para 

uma lógica de construção ou desconstrução profissional que reconheça também nos 

professores universitários uma reflexão a respeito de suas práticas. 

Reforçando a importância do PPC, recorre-se à Veiga (2004), quando afirma que: 

O projeto político-pedagógico é mais do que uma formalidade instituída: é 
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uma reflexão sobre a educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a 

extensão, a produção e a socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o 

professor e a prática pedagógica que se realiza na universidade. O projeto 

político-pedagógico é uma aproximação maior entre o que se institui e o que 

se transforma em instituinte. Assim, a articulação do instituído com o 

instituinte possibilita a ampliação dos saberes. (VEIGA, 2004, p.25). 

 

Diante do exposto, é possível perceber que o projeto pedagógico do curso de 

pedagogia estudado, apresenta pouca ou quase nenhuma interação/ articulação entre as 

disciplinas; observa-se no texto, consonância das proposições quando comparadas com as 

diretrizes curriculares para o curso, sobretudo retratadas na menção de artigos da esfera legal, 

na íntegra, para justificar o objetivo do curso, o perfil do egresso e outros quesitos. 

Chama atenção a ausência de uma matriz curricular, pois o que se percebe é a presença 

de uma estrutura curricular que substitui a antiga grade curricular sendo apenas “soma das 

partes”, ou melhor, a soma das disciplinas sem qualquer articulação entre elas.  

Já o que se propõe neste estudo, é o pensar em uma matriz curricular que resultante da 

articulação das disciplinas como componentes curriculares, áreas ou módulos, em torno de 

eixos discutidos coletivamente. Desse modo, a matriz curricular, é maior do que a soma das 

partes, afirma Anastasiou (2007, p. 56). 

Portanto, uma matriz curricular que contemple os espaços da educação em sua 

totalidade, supera uma proposta fragmentada, da pesquisa, do ensino e da extensão,  

ultrapassando e, ao mesmo tempo, ampliando as propostas no âmbito da legislação. É óbvio 

que se faz necessário observar a legislação vigente para os cursos de licenciatura em 

Pedagogia, o que talvez seja, o não óbvio é tornar o PPC um documento fechado em torno às 

diretrizes, sem a possibilidade de ampliá-lo e modificá-lo a fim de garantir uma formação 

mais integral. Apenas a menção da lei, ou descrição de seus artigos não garante, de fato, uma 

educação emancipatória.  

Exemplificando: explicar, a Lei de Diretrizes e bases do curso de formação de 

professores, prevê nas Resoluções CNE de 2006 e 2015, atividades complementares para 

educação de pessoas com necessidades especiais, a educação do campo, a educação indígena, 

a educação em remanescentes de quilombos, em organizações não governamentais, escolares 

e não escolares públicas e privadas, sem ao menos promover meios ou recursos para que de 

fato isto aconteça.  

Algo que chama atenção ao considerar o PPC, é o fato de serem oferecidas disciplinas 

complementares como: conteúdos de LIBRAS (Decreto 5626/2005); Conteúdos de Educação 

Ambiental (CNE 2/2002); Conteúdos de Relações Étnico-Raciais, Cultura Afro-Brasileira e 
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Indígena (CNE 1/2004); Conteúdos de Necessidades Educacionais Especiais (CNE 1/2002); 

no entanto, apenas prevê-se a carga horária e a modalidade se presencial ou não, sem fazer 

qualquer menção do modo como se darão as condições de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida; não há menção sobre a infraestrutura se é ou não 

adaptada para permitir o acesso de pessoas com deficiência – como portas amplas, 

disponibilidade de rampas aos cadeirantes, marcações no chão para facilitar o acesso de 

pessoas com deficiência visual, entre outros pontos – ou seja, não basta garantir o previsto na 

legislação sem oferecer acesso aos que também dela precisam.  

Diante do exposto, entende-se que o Projeto Pedagógico deve apresentar-se como um 

todo orgânico e articulado. Tal característica é fundamental. Assim, são articuladas 

organicamente as metas, os objetivos que tiverem sido estabelecidos pelos professores, 

disciplinas, alunos horários de disciplinas e de atividades, uso dos espaços e dos recursos da 

instituição, políticas de ensino e formação continuada, atividades de integração com a 

sociedade, política de informática, e, assim por diante (...), conforme afirma Masetto (2012, 

p.71). 

O Projeto Pedagógico envolve integração profunda entre si e os mais diversos setores 

da instituição. Exige-se ainda que os seus membros participem trazendo expectativas, 

problemas, propostas, o “como” fazer. O PPC é um processo dinâmico de ação e reflexão de 

seus diversos membros, procurando articulação entre o que é real e o que é desejado. 

É preciso construir um Projeto Pedagógico que abarque um coletivo e não apenas com 

experts que saibam redigir um “bom” projeto, mas é necessário garantir a participação em 

sintonia do grupo de professores, alunos, funcionários e sociedade. No caso em tela, observa-

se que o PPC do curso fora criado apenas com a participação de alguns docentes, acrescida 

por duas professoras especialistas no assunto. Masetto (2012, p.72) afirma que “a construção 

coletiva ajuda a superar o imobilismo e a resistência à mudança, bem como acabar com o 

individualismo e o isolamento”. 

4.7.2 Dimensões de Análise 

Para proceder a análise das entrevistas e dos documentos produzidos no transcorrer do 

estudo da pesquisa, bem como o registro dos dados coletados, elegeu-se como referencial a 

análise de conteúdo, assim retratada por Bardin (1977): 

[...] considerada como um conjunto de técnicas de análises de comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
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das mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos ás condições de produção e de recepção das 

mensagens, inferência esta que recorre a indicadores. (BARDIN, 1977, p. 

38). 

Para Franco (2008), aquilo que está escrito, falado, mapeado, figurativamente 

desenhado, e/ou simbolicamente explicitado, de modo contínuo será tido como o ponto de 

partida para a assimilação do conteúdo manifesto.  

A ideia aqui foi criar/descobrir a partir dos “escóis de sentidos” que desvelaram as 

concepções dos grupos de professores investigados e, posteriormente agrupados em  

“dimensões de análise”. Optou-se pela denominação “dimensões de análise”, ao invés do 

termo “categorias”, por entender que os escóis de sentido estão relacionados aos 

agrupamentos admissíveis e flexíveis e que não se esgotam nestas análises; assim, um mesmo 

discurso pode encaixar-se em uma ou mais dimensões de análise – o que contraria a ideia de 

categoria como princípio singular, específico e exaustivo de resposta. (MINAYO, 1998).  

Dito de outro modo, tendo ciência da complexidade enfrentada na demarcação, mais 

especificamente, sobre qual agrupamento caberia uma ou outra fala dos professores 

universitários, conforme uma ou outra resposta dada na entrevista entende - se como mais 

adequado a utilização do termo “dimensão”, por ser mais flexível e abrangente. 

Destaca-se que não foram definidas as categorias de análise antecipadamente à ida ao 

campo; julgou-se mais interessante criar as “categorias” após a investigação in loco e 

consideração do material. Assim, as dimensões de análise que acaudilharam a leitura desta 

pesquisa foram norteadas pela frequência das manifestações dos professores universitários, o 

diálogo com o aporte teórico que baseou o estudo e que orientou a elaboração do questionário 

e do roteiro de entrevistas, resultando na configuração de três dimensões. 

Dimensão SABERES - destacam-se aqui os conhecimentos peculiares à formação do 

professor universitário, o que o distingue é a sua área podendo ser pedagógica ou específica; a 

análise recai nas convergências e divergências das falas dos sujeitos da pesquisa sobre sua 

constituição identitária, seja este sujeito da área pedagógica ou específica. 

Dimensão REFERENCIAL DOCENTE - centra-se nas formas utilizadas pelos 

professores universitários para pensar e interpretar como está constituído o curso de 

pedagogia: os referenciais dos docentes que norteiam sua prática pedagógica; os referenciais 

utilizados para elaborar e direcionar a ementa da disciplina; os conteúdos que os professores 

universitários consideram importantes na sua disciplina para o Curso de Pedagogia; a forma 

que estes professores influenciam seus alunos, futuros professores, em relação aos seus 

referenciais docentes. Nesta dimensão, vale-se também de subdimensões, como: referenciais 
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educacionais; referenciais de sua formação; referenciais importantes para o grupo de 

professores e não para o professor. 

Dimensão PERCEPÇÕES do PPC - centra-se na análise da utilização ou não do 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) pelos professores universitários; se conhecem o PPC, se 

fazem uso deste projeto e, ainda, se é possível constatar alguma integração entre as disciplinas 

do curso de pedagogia; por fim, se existe alguma orientação no PPC para a disciplina que o 

professor leciona. 

4.7.3 Organização dos dados coletados da pesquisa  

Consideram-se também as percepções dos professores universitários, da Faculdade de 

Educação, que lecionam para o Curso de Licenciatura em Pedagogia de uma Universidade 

Pública do Estado de São Paulo. Entre os pontos levantados, destacam-se alguns aspectos 

ligados ao saberes de sua formação acadêmica com base em dimensões que permitem avultar 

pontos significativos desse processo: os saberes docentes e os referenciais que norteiam as 

práticas na elaboração da ementa da disciplina.  

4.7.3.1 Primeira Dimensão de Análise 

Descrição da Formação Acadêmica – Saberes que nortearam a formação 

 

Neste momento da pesquisa, é importante ressaltar que a identidade profissional pode 

ser determinada em decorrência dos apoios conceituais e técnicos específicos da profissão. 

Entretanto, o que se pretende evidenciar por meio desta pesquisa é o modo singular, único da 

escolha de cada sujeito, das perspectivas, dos anseios e as aspirações desse sujeito 

relacionadas à formação profissional e pessoal, o que poderá intervir na face do Curso de 

Graduação.  

Ao caracterizar os participantes da investigação apresentando suas informações 

pessoais desvelou-se, de certa forma, a face das considerações sobre a escolha profissional 

que fizeram e que orientam suas práticas, o que permitiu descobrir o rosto por detrás das 

máscaras. 
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Para tanto, tornou-se necessário saber qual o contexto da formação de cada professor 

universitário, o histórico da formação dos sujeitos, conforme narrativas apresentadas no 

Quadro 8. 

 

Quadro 8. Descrição da Formação Acadêmica dos Professores de Área Pedagógica  

 

PAP Descrição da Formação Acadêmica dos Professores de Área Pedagógica 

PAP – 1  Entrevistador: - Poderia descrever um pouco da sua formação acadêmica?- 

Entrevistado: - Eu fiz pedagogia. 

Entrevistador: - Fez Magistério? 

Entrevistado: - Não. Não. Eu fiz o antigo normal. Depois do normal eu vim pra 

cá. Era ainda faculdade isolada. Ainda eu fiz pedagogia. (...) aí me formei em 71, 

me casei, logo depois fiquei grávida no último ano de pedagogia... Depois fui 

cuidando dos filhos, daí o marido era professor, mas aquele professor que não 

gosta de cuidar de criança... Fiquei 10 anos em casa... Depois senti vontade de 

volta. [...] Uma amiga me convidou a trabalhar na primeira a quarta serie. Eu 

aceitei. Eu fiquei com matemática e ciências, outra professora ficou com 

português e estudo sociais da época. Daí eu voltei pro mercado. Aí depois, passei 

no concurso da prefeitura... e fui convidada para assumir a coordenação da rede 

da educação infantil, a Pré-escola só, da rede. É depois passei no mestrado [...] 

Prestei o concurso aqui na faculdade, era três vagas [...] passei em terceiro lugar 

[...] um tirou 7,8, o outro tirou 7,7, e eu tirei 7,6 (risos)... Mas, passei!  Daí, me 

exonerei (da prefeitura). Daí em dois anos defendi o mestrado, naquela época 

podia entrar na universidade, cursando o mestrado. Em 2010 eu fiz um pós doc. 

em Portugal, em Lisboa (...) e foi isto minha formação acadêmica. 

PAP – 2 Então eu tenho pedagogia né, na época que tinha habilitação nas disciplinas 

pedagógicas e na gestão. Nas disciplinas pedagógicas eu escolhi metodologia de 

conteúdos, história da educação, ehhh [...] filosofia da educação, tá. Eu tenho o 

mestrado, na área de educação, na linha de políticas educacionais e gestão de 

unidades escolares. Depois eu tenho doutorado na mesma linha de pesquisa. E 

depois tenho pesquisa ação em alfabetização. Uma especialização em educação à 

distancia aqui pela faculdade. E uma especialização em Ensino de Arte. 

(silêncio)... éh...Tem um curso que não conta nada na academia, mas eu fui aluna 

da Madalena Freire por três anos. [...]. 

Fiz o curso de formação inteirinho da escola da Madalena Freire quando tinha 

nê... Teve que terminar [...] Era o espaço pedagógico. Eu fiz um ano em São Paulo 

e depois ela abriu em outra cidade, daí era ela que vinha e não a gente. 

[...] 

Eu fiz Cefam, a base da minha formação acadêmica é o Cefam. Eu esqueci de 

falar, não poderia ter esquecido. Então é assim, desde a minha formação eu sabia 

com o que eu queria trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças, mas 

infelizmente no Brasil, isto é muito difícil. 

PAP – 3 Eu fiz pedagogia. Bom antes da Pedagogia. No ensino médio eu fiz magistério. Eu 

fiz a antiga habilitação específica em magistério (HEM). Então eu fiz habilitação. 

Depois que eu terminei habilitação eu entrei no curso de pedagogia. Fiz cinco 

anos de pedagogia aqui na faculdade. Período noturno. Eu trabalhava o dia todo 

e depois fui fazer o mestrado em educação. E depois doutorado na área da 
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educação. Este foi o percurso. 

PAP – 4 Inicialmente vou resumir minha formação no curso de licenciatura pedagogia 

mesmo. Antes de ingressar no curso de pedagogia eu cursei um ano e meio em 

medicina na Universidade Estadual [...]. E aí, não atendeu minhas expectativas eu 

sai do curso e vim para faculdade daqui, ingressei passei no vestibular de 1997 e 

me formei aqui em compreender um pouco de como ensinar. Por que eu tinha um 

caso de paralisia celebrar na família e... ele era desenganado a escola nunca quis 

receber ele para ensinar, eu vi que a parte cognitiva era completamente 

conservada. Quando eu fui prestar medicina eu acreditava encontrar respostas de 

como é que o sujeito aprende, quais suas potencialidades, e não foi o caso. Eu não 

encontrei isso lá. Foi por isso que desisti do curso, e vim prestar pedagogia e vim 

para esta cidade. No primeiro ano tive oportunidade de passar no processo 

seletivo de um curso de pós-graduação stricto sensu que acontecia aqui; sob 

coordenação de um professor do departamento que era específico; em educação 

especial e em proposta de intervenção de ensino para inclusão. Concomitante, 

como eu era aluna do primeiro ano, né ... da licenciatura. Eu acabei não tendo o 

título de especialista, mas cursei todo este curso, não é... em dezoito meses e 

aquilo abrir horizontes e me fez acreditar que de fato aquilo que eu buscava em 

medicina entraria ali em pedagogia. 

 [...] 

Antes mesmo de me formar eu passei num concurso público aqui na rede 

municipal... então, eu tive a oportunidade de trabalhar com criança em salas 

multisseriadas, em situação de alto risco e vulnerabilidade, essas experiências foi 

me dando knowhow de experiência e de prática. Assim que eu conclui o curso em 

2001, eu fui convidada para ser coordenadora pedagógica de uma das principais 

escolas da cidade, de anos iniciais. E no ano seguinte eu tive a oportunidade de 

abrir a educação infantil ali. 

[...] 

Ãn.... possivelmente em 2004 eu fui fazer o mestrado na Ufscar e também 

trabalhando com formação de professores e neste percurso além de pensar a 

inclusão e a aprendizagem do sujeito... Eu também era bolsista da FAPESP fui 

direto para o Doutorado. O Doutorado trabalhando aí [...] eu percebi que 

trabalhando ao longo desta trajetória que investi apenas na formação dos 

professores, a gente não conseguia muitas mudanças na escola, se eu não tivesse 

uma gestão aberta que empreendesse processos formativos, e também de 

comprometimento no acompanhamento e no fazer junto com esses professores. 

Então no Doutorado eu fui trabalhar com a formação do que eu chamo de 

formadores da educação básica, concebidos aí na área de gestão [...] como 

gestores escolares [...] então, pro Diretor, Vice-Diretor, e Coordenador 

Pedagógico. 

[...] 

 E daí com esse trabalho também utilizando a tecnologia na educação a distância 

eu tive a oportunidade de ir para Suíça, para a Universidade de Genebra, 

trabalhar com um grupo de professores, entre eles o Tardif [...].Daí quando eu 

veio, quando eu retorno para o Brasil, retorno para esta cidade por uma decisão 

de vida. Estava na Ufscar e ali permaneceria como professora, mas meu esposo é 

professor daqui. E ele já estava a mais de 20 anos aqui na instituição. Então você 

precisa ponderar a vida pessoal e a vida profissional e tomar decisões. Que nem 

sempre você acredita que vai precisar tomar... mas, quando você tem a distancia 

separando. Você precisa tomar decisões e foi então que regressei para Presidente 
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Prudente. Embora continue trabalhando com projetos em outras redes. 

PAP – 5 Primeiro Cefam, depois prestei o vestibular quando estava ainda no terceiro ano 

do curso do Cefam e fui aprovada em pedagogia aqui. Pedagogia em 5 anos. 

Mestrado em educação e Doutorado em Educação. 

[...] 

Quando eu fui fazer mestrado lá me deparei com uma disciplina cujo objetivo era 

trabalhar a formação como professor universitário. Não me lembro o nome da 

disciplina mais. E foi interessante. Porque eu devo ser um caso muito a parte no 

mundo. (risos) Acho que naquele tempo. Hoje não ... eu fui uma pessoa que foi 

fazer o mestrado sem saber direito o pra que ele servia. Eu tava no último ano do 

curso e os professores começaram a insistir que eu deveria prestar um mestrado... 

“eu não sabia o que era”. Diante de tanta insistência... eu sempre gostei muito de 

estudar. Pensei eu vou. Chegando lá me deparei com outro mundo. Eu fui prestar 

sem nenhum compromisso de passar, pois achava que nem ia consegui. Então eu 

fui só pra ver como era. Só pra fazer uma experiência. E no final acabei entrando 

e me vi com 22 anos mundo novo, numa cidade nova e não conhecia ninguém. E 

as pessoas que estudavam comigo tinham assim... o dobro da minha idade, eu era 

bem rejeitada na sala de aula. Ninguém queria fazer trabalho comigo porque 

acreditava que eu ia fazer muito coisa errada... que eu não ia entender... né. 

Todos já tinham uma postura bem diferente da menina que tava ali. Eles faziam 

questão mesmo de me chamar de menina. Então eu sempre fiz questão de fazer 

tudo muito bem feito. E mostrar o que eu podia fazer. Êh... eu sentia que eu tinha 

que dar uma resposta aquilo. Eu não podia simplesmente ficar naquela 

situação...né... de rejeição e tudo mais. Então eu sempre fazia meus trabalhos bem 

feitos; e já comecei a dar aula na universidade [...] tudo na sequencia. E foram 

acontecendo as coisas na minha vida tudo muito rápido. No meu primeiro ano de 

mestrado já dava aula em três faculdades. Eu fui enviando currículo e todo mundo 

me chamava. Porque aqui não tinha profissional. Naquela época em 1999, 1998... 

eu ia fazer as entrevistas as pessoas olhavam meu rosto e pensava é muito jovem... 

e me davam um pinguinho de aula. Pois precisavam do meu título, pois 

precisavam do meu título, e depois viam que dava certo e me enchiam de aula. 

Então foi isto. 
Fonte: elaborado pela Pesquisadora. 

 

Alguns aspectos significativos podem ser identificados nas afirmações dos docentes 

universitários entrevistados, sobretudo em relação à formação inicial na própria faculdade, ao 

Curso de Magistério e à experiência profissional. 

Por exemplo: parte do grupo de Professores de Área Pedagógica, ou seja, 4 (quatro) 

professores, do total de 5(cinco), receberam a formação inicial em Pedagogia na própria 

faculdade de Educação, onde atualmente lecionam como professores universitários. 

Percentualmente, representam 75% dos professores entrevistados da Área Pedagógica 

formados inicialmente pela própria faculdade, sendo apenas 25 %, com formação em outra 

instituição do ensino, conforme explicitado no gráfico que segue. 
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Gráfico 2. Percentual representativo de professores da área pedagógica formados pela 

instituição pesquisada 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos dados coletados da pesquisa. 

 

Foram observados alguns pontos de destaque em relação ao olhar destes professores 

enquanto alunos do Curso de Pedagogia e, após a graduação, como Professores Universitários 

do próprio curso onde se formaram inicialmente. 

“Na pedagogia, quando eu fiz em cinco anos, também só formava pra 

professor nos anos iniciais e nem formação para educação infantil tinha. 

E gestão então... nem se falava! Então a ideia de todas as disciplinas era 

para os anos iniciais.” (PAP 3). 

Neste sentido, a professora PAP 4 destaca que o curso de pedagogia a formou uma boa 

pesquisadora, e não uma professora:  

“Eu digo que a faculdade (...) ela me formou uma boa pesquisadora, mas 

ele não me formou uma professora. Ser professora eu aprendi quando eu 

fui pro exercício da profissão, e quando eu fui para pós-graduação eu tive a 

oportunidade de estar num grupo com a professora Graça Mizukami, com a 

professora Regina Trancredi, em que eu tive a oportunidade de conviver 

com essas pessoas que tiveram a experiência de prática muito grande. Que 

são pesquisadoras de excelência. De estar com o grupo de professores da 

rede e que me ensinavam muitas coisas para eu me tornar uma boa 

pesquisadora, mas isto também ia ampliando o meu repertório de ser uma 

boa professora, porque, embora quisesse ser pesquisadora eu era professora 

na minha essência. (PAP 4). 

Os Professores PAP-2, PAP-3 e PAP-5 tiveram em sua formação inicial no antigo 

Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM). No entanto, a 
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professora PAP – 4  ponderou algumas dificuldades por não ter tido uma formação anterior 

em magistério, e destacou seu investimento na iniciação científica. 

[...] “Diferentes de muitos colegas que estudaram comigo que fizeram a 

habilitação específica para o magistério ou CEFAM. Eu não sabia nem por 

onde começar, e nem o que era professor, não é! Então pra mim era tudo  

novidade. Como eu tive a possibilidade de cursar concomitantemente este 

curso de pós graduação ... pensar o ensino e compreende-lo como uma ação 

articulada a dificuldade do estudante me abriu muito os horizontes. Daí eu 

fui investindo muito na iniciação científica”. (PAP 4 ). 

Outro aspecto observado foi a experiência com a sala de aula, com a educação básica - 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Percebeu-se que deste grupo, dois professores 

PAP 1 e PAP 2 tiveram atuação efetiva por um longo período no ensino da Educação Básica; 

já PAP 3 e PAP 4 tiveram por um curto período, no entanto, PAP 5 relatou sua experiência 

diretamente com o Ensino Superior. 

O participante PAP 4, por sua vez, declarou que veio à procura de maior 

aprofundamento teórico e de preparação para o ensino, a ponto de abandonar a Faculdade de 

Medicina, após ter cursado 1 ano e meio do curso. Já o participante PAP 1, após os filhos 

atingirem um pouco mais de idade decidiu retornar ao mercado de trabalho. E, o participante 

PAP 5 iniciou sua vida profissional enquanto ainda estudava no ensino superior.  

“Eu devo ser um caso muito a parte no mundo. (risos) Acho que naquele 

tempo. Hoje não ... eu fui uma pessoa que foi fazer o mestrado sem saber 

direito o pra que ele servia. Eu tava no ultimo ano do curso e os professores 

começaram a insistir que eu deveria prestar um mestrado... “eu não sabia o 

que era”. (PAP 5). 

A noção de profissionalização, aqui, distingue-se pelo domínio técnico e conceitual do 

domínio advindo da formação e das experiências de vida. É possível observar em todas as 

narrativas que os saberes se dialogam constantemente a partir da vivência ‘real’, da vida de 

cada sujeito entrevistado, que se mantém referenciado nas pesquisas, na teoria, nas reflexões e 

na conjuntura da atuação.  

 Segue-se com a análise das narrativas dos professores da área específica, considerando 

a formação e os saberes acadêmicos. 

 



145 

 

Quadro 9. Descrição da Formação Acadêmica dos Professores de Área Específica  

 

PAE Descrição da Formação Acadêmica dos Professores de Área Especifica    

PAE 1 “Minha formação é Matemática; Mestrado em Estatística e Doutorado em 

Energia da Agricultura”. 

PAE 2.1 “Bom. Eu tenho dois cursos de graduação, na época tinha esse nome mais 

específico, eu fiz Filosofia na PUC/ Campinas. Terminei em 80. Não em 84... Aí 

depois fiz Educação física na UNIMEP, de Piracicaba em 1990. Daí, logo em 

seguida, iniciei no mestrado... Lá mesmo na UNIMEP. Naquela época chamava 

curso de Filosofia em Educação. Mas, hoje já deve ter mudado. O período que eu 

fiquei lá não tinha doutorado, só mestrado, e foi justamente quando me formei em 

93. E em 94 eu prestei concurso aqui... Naquele ano era permitido prestar só com 

mestrado, prestei concurso e fui aprovado, e daí assumi aqui em 95. Trabalhava 

no curso de Educação física, porque naquela ocasião era uma disciplina 

específica que chamava Estágio Supervisionado de Educação Física. Era uma 

disciplina escolar que era do Departamento de Educação. Aí depois com as 

reformas curriculares e reestruturação do curso, essa disciplina extinguiu. Daí a 

partir disto a gente foi para outras disciplinas. No Caso lá da Educação Física 

comecei a trabalhar educação física para pessoas com deficiência, e com História 

da Educação. E pra pedagogia essa disciplina de Metodologia e Prática de 

Ensino da Educação Física II e Metodologia de pesquisa, que eu estou atuando no 

momento.” 

PAE 3 “Eu acho que eu vou começar contando um pouquinho de como eu cheguei aqui. 

Eu acho que isto vai interferir na sua analise. Éh ... Fiz bacharelado na Belas 

Artes. Na faculdade Belas Artes de São Paulo. E época a faculdade ainda 

compartilhava com o prédio da pinacoteca. Depois eu trabalhei em Bauru na 

secretaria de cultura. Daí lá eu percebi que precisava ter uma estabilidade 

financeira (...) daí eu fui fazer  uma licenciatura em Artes. Daí eu fiz Educação 

Artística na antiga Fundação que hoje é a Universidade de Bauru. A UNESP de 

Bauru. Eu fiz Educação Artística na transição entre deixar de ser fundação e 

passara a ser UNESP, foram coisas assim de dois anos. Participei desta 

transição. Mas, eu fiz a Educação Artística no final. Quando eu comecei a fazer a 

Educação Artística em Bauru. Eu vi um cartaz de monitoras no laboratório de 

gravuras. Bom eu era bacharel em gravura pela Belas Artes. Aí eu me apresentei 

(...) eu achei interessante e fui, na época eles pagavam para os monitores, e eu 

fiquei com o responsável técnica do laboratório. Isto possibilitou assim... ter um 

contato com vários professores que, inclusive, chegaram a ser diretores da FAC 

de Bauru. E um deles falou assim: “Uê... Por que você não vai dar aula? Você 

tem toda a condição de ir dar aula de artes por aí. Eu trabalho em uma faculdade 

em Ourinhos. Eles estão precisando de professores de gravura. De aqui suas 

coisas que eu vou levar”. Daí eu comecei uma carreira universitárias meio nas 

avessas, porque eu era aluna, universitária, e fui para uma outra universidade 

trabalhar. Eu comecei muito cedo, quando eu tinha 22 [...]. Nem preciso dizer que 

foi um caos, a arrogância a autoafirmação... Né. Mas eu continuei. Então eu falo 

que comecei minha carreira como docente às avessas [...]. Ao mesmo tempo eu fui 

trabalhar no colegial, dava aula de Educação Artística de quinta à oitava, com o 

apostilado, na época eu dava aula de desenho geométrico. Então eu comecei dar 

aula em 84.” 
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[...] 

“Paralelo a isto. Eu fui fazer um mestrado na USP. A minha proposta nunca foi 

educação. Eu sempre fui ligada, sempre estudei, sempre fui apaixonada pela área 

da arte popular da gravura, da arte popular e da cultura africana. Principalmente 

por ter feito gravura e xilo né... eu tinha uma ligação forte com esses estudos. Daí 

eu passei na USP pra fazer este estudo com a Maria Heloisa Toledo de Ferraz, 

que é uma grande arte educadora, foi orientanda da Ana Mae. Umas das 

primeiras orientadas da Ana. Falando isto hoje pra você... Outro dia eu estava 

comentando isto com os alunos. Eu me sinto meio história deste processo, porque 

eu tive muito próximo...” 

[...] 

“E nisto eu estava fazendo o mestrado com a Heloísa. Embora o foco fosse o 

Ensino a Arte Popular. E aí eu sofri um acidente, fiquei dois anos sem andar. 

Depois eu tive um bebê que nasceu prematuro daí eu abrir mão do mestrado. 

Lembro que na época eu abri mão mesmo. Pedi desculpas pra Heloisa. Eu tive 

que fazer uma opção e naquele momento eu optei pelo meu filho. A professora 

disse que era a primeira vez que uma pessoa vem aqui e não usa todas as armas 

legais para manter o mestrado... Bom, daí eu desisti, mas mantive vários amigos.” 

[...] 

“E aí eu fui, quando eu estava para sair da secretaria de educação, eu fui fazer o 

mestrado. Mas como eu tinha as crianças menores eu fiz o mestrado em Bauru. 

Então eu voltei para minha escola de formação de licenciatura, para fazer o 

mestrado com os meus professores que tinham sido meus professores na 

graduação, né. Só que não tinha na área de educação. Meu mestrado foi na área 

de Códigos de Linguagem daí eu fiz o mestrado nesta área. Tá. Voltei depois pra 

fazer o doutorado na área de Teoria da Educação na Ideia de Cultura Brasileira. 

Então eu realmente não tenho uma formação acadêmica na área de educação.” 

PAE 4 Pesquisadora: Poderia descrever um pouco da sua formação acadêmica? 

Professor Entrevistado: “Bom. É isto que vai te assustar, tá! (risos) 

Eu fiz matemática, aí depois eu fiz especialização em computação. Mestrado em 

...eh...ãn... Automação industrial. Eu simulava os neurônios do ser humano para 

classificar as imagens digitais. E depois, eu fiz o doutorado em educação.” 

 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

Foram utilizados os mesmos critérios para proceder a análise dos Professores de Áreas 

Específicas. Focou-se nas dimensões da formação/saberes do professor universitário, e nas 

subdimensões: formação inicial na própria faculdade; a experiência profissional e de vida; 

exceto o magistério por se tratar de formação pedagógica. 

Quanto à experiência profissional observou-se que os participantes PAE 1 e PAE 4, 

foram formados inicialmente na mesma instituição que atualmente lecionam. Já os 

participantes PAE 2.1 e PAE 3 tiveram formação em outras instituições de ensino. 

Algo despertou a atenção para com a subdimensão da experiência profissional na 

escola com alunos em sala de aula: dos 4 (quatro) participantes entrevistados, apenas 1 (um) 
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PAE 3 narrou sua experiência profissional com a educação básica e a educação infantil, 

mesmo que concomitante com sua experiência lecionando no ensino superior.  

Observou-se pelas narrativas do participante PAE 3, preocupação elevada com a 

formação do indivíduo que ele está formando. Percebeu-se que sua preocupação com o ensino 

não é apenas profissional, mais também de vida: 

“Porque quando eu estava grávida. No começo. Eu fui participar de uma 

formatura da faculdade. E aí começaram minhas inquietações com a 

educação. Então, eu grávida, com beca. Me sobe um aluno... E por outro 

lado eu falava assim: “ah... pelo amor de Deus espero que um professor 

assim, nunca dê aula para o meu filho”. Daí subiu outro e falava... eu 

olhava e falava assim: “ele vai ensinar que coisa... saindo da faculdade 

falando errado”... Isto me incomodou muito. Me incomodou muito mesmo. 

Ao ponto que eu conversei com o diretor da faculdade. Disse que a gente 

tinha que repensar no curso de formação de professores de licenciatura em 

Artes. Porque eu achava que tava errado. Eu era ...  Bom se eu estava 

pensando aquilo dos alunos estarem se formando eu tinha uma contribuição 

naquilo por eles estarem se formando. Porque eu passei. Porque eles 

obtiveram êxito na minha disciplina. Então eu também era conivente com o 

sentimento que eu estava tendo ao olhar aqueles alunos. Então a gente 

conversou. Ele disse que isto era crise de mãe.  Sabe. Isto me incomodou 

muito. E eu pedi pra sai da faculdade. Daí eu me afastei da faculdade e 

fiquei trabalhando na educação infantil.”(PAE 3).  

O aspecto de vivência de vida, às vezes, leva o professor a caminhar para outra área, 

como é o caso do participante PAE 4, que relatou o desejo de sempre atuar na área do ensino 

e aprendizagem. 

“Então na verdade é assim. Desde da minha graduação, eu queria eh... 

trabalhar com a aprendizagem, né... Mas, daí eu fui para outras áreas e 

comecei a usar a tecnologia pra ensinar as pessoas. Daí eu percebi que a 

tecnologia iria ajudar as pessoas com deficiência. Cê tá entendendo. Daí eu 

comecei a persegui este caminho né... No mestrado com o estudo da 

simulados dos neurônios do ser humano, equilibrações (...)... e depois eu fui 

estudar e saber como formar os professores. Mudar essa formação que a 

gente, forma as pessoas para a universidade e não para escola, os nossos 

professores... Aí eu comecei a pensar em como formar as pessoas. E aí 

acabei entrando na área da educação especial, usando a tecnologia para 

ajudar as pessoas com deficiência. E fui perseguindo este caminho, e 

terminando meu doutorado, comecei apresentar meu trabalho pelo grupo, 

daí as pessoas acabaram se encantando, e aí eu comecei dar aula em outras 

disciplinas, em educação inclusiva, em libras e assim por diante”. (PAE 4). 

Percebeu-se como as experiências de vida encontram-se entrelaçadas na formação por 

onde caminha o professor.  

“Então é assim. O que eu estou te colocando. Que a minha trajetória de 

vida acadêmica, mas de vida profissional e de vida... ela é reportada não 

por acasos, mas é reportada por momentos muito específicos. Surgem os 
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parâmetros, que a gente encara ... quer dizer ... não sei se você está 

entendendo o que eu estou colocando”. (PAE 3). 

Outro aspecto levantado foi a indagação de que estaria um professor da área 

pedagógica mais apto para lecionar num curso de pedagogia do que um professor da área 

especifica!?! Durante uma entrevista, um participante verbalizou sua opinião quanto a este 

fato, relatando experiências com seus alunos no ensino superior. 

“O professor que não tem formação pedagógica que tipo de aula geralmente 

ele dá. Com base nos modelos de professores que ele teve lá na graduação 

... então ..eu meio que justifico desta forma ... havia reclamações de 

professores. Eu perguntava. Ele é bacharel ou licenciado, pois tem que 

analisar isto.  É uma primeira questão. Uma segunda questão ele tem pós 

em algum programa de educação? Pois quanto mais for fechada a 

formação. Mais longe ele está da sala de aula. [...]” (PAP 5)  

O participante ainda cita exemplo de algumas faculdades que contratam os melhores 

profissionais da área para dar aula. Por exemplo, a faculdade “A” contrata a melhor advogada 

da cidade para dar aula no curso de direito. O participante afirmou que esse procedimento, 

muitas vezes, não garante a qualidade da aula, porque faltará a didática. 

4.7.3.2 Segunda Dimensão de Análise 

Referenciais Docentes de um curso de Pedagogia – As várias faces 

 
Essa dimensão foi o primeiro aspecto considerado nesta investigação, com o objetivo 

de analisar os referenciais e as especificidades da docência no ensino superior, tomando por 

base as experiências de vida de cada sujeito, como norteadoras à construção da atu(a)ção 

docente. Mediante as respostas concedidas foram identificadas duas vertentes atribuídas à 

origem dos referenciais: a primeira, o momento/período da formação; a segunda, a influência 

nos alunos através destes referenciais. 

 

Quadro 10.  Referenciais docentes dos Professores de Área Pedagógica  

 

 PAPs O tema e a ementa da disciplina são elaborados valendo-se dos referenciais  

PAP -1 [...] “a área de psicologia da educação acabou elegendo alguns Teóricos, né...  

como Vygotsky que já tava também aí, não dava mais para ignorar toda a 

influencia que Vygotsky estava tendo na educação (...) Piaget sempre foi meu guru, 

e vai continuar sendo meu guru... é ...é ...e aí o Wallon, daí eu conheci Wallon... 
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Daí o Professor X que era ou é apaixonado pela psicanálise até hoje, estudava 

Freud, né então... ah, o Sicrano também, bem mais pra linha Freudiana, então a 

gente mesma dentro da área a gente discutia: - oh... Nós não estamos num curso de 

psicologia, nos estamos num curso de formação de formação de professores, não 

éh? A psicanálise não é importante, sem dúvida que ela é importante, ela tem uma 

contribuição muito grande para a formação do educador, né... mas é assim qual é a 

contribuição da psicanálise pode dar para a formação do educador? Porque parte 

da psicanálise [...] igual a psicologia e você vai pará uma outra área que não tem 

ligação o com a formação do professor, aquele que vai para sala de aula, aquele 

que vai atuar, né... enfim foram essas as mudanças que acabaram ocorrendo dentro 

da minha área da psicologia né... 

Então a gente trabalhava com a teoria do Wallon, e Piaget, então eu trabalhava 

com as duas teorias: Daí na época nós decidimos dividir por teóricos da área. 

Pesquisadora - Por Teóricos?  

Professor Entrevistado: - Sim. Por teóricos da área: da psicanálise, psicologia 

cognitiva, a comportamental, porque a gente nunca deixou de trabalhar com 

Skinner, porque na verdade até hoje o cara tem uma forte influência na educação. 

E vai continuar tendo, né... Então nos dividimos entre as áreas os cognitivistas, daí 

no cognitivista a gente inclui o Piaget, Wallon e Vygotsky, né... comportamentalista 

nós trabalhávamos com o...o... Skinner, e o Guesel. O Guesel agora eu não lembro 

onde a gente incluiu o Guesel, se não me engano, ele ficava assim, entre os 

comportamentalista e os cognitivista. O Ausubel a gente estudou muito pouco. 

Então aí ...esses autores importantes começaram a perder espaço dentro da grade. 

Não deram mais conta de trabalhar estes autores. 

[...] 

Quer dizer [...] a minha Paixão sempre foi por Piaget, eu não posso dizer que 

conheço a teoria de Piagetiana, vários anos que me debruço na teoria do Wallon, 

não me ouço... não.. jamais eu vou dizer que eu entendo da teoria de Wallon, 

porque a cada leitura, a cada texto, percebo coisas novas, ... esse é um processo 

constante, por isto o inacabamento. 

PAP 2 Eu acho que [...] (silêncio) ãh, tudo da minha formação acadêmica, mas eu sinto 

assim mais dificuldade quando eu tento colocar alguns conteúdos desta experiência 

com o espaço pedagógico da Madalena Freire e da Juliana Davi, eh ... porque é um 

conteúdo muito diferente do trabalhado na academia. Mas, aí no Doutorado eu me 

aproximei do acadêmico que tem um viés parecido que é a abordagem de Reggio 

Emilia. Então ... daí eu acabo conseguindo por algumas coisas da minha formação 

com Madalena Freire por meio do .... material de Reggio Emilia. [...] 

Éhhh... do ponto de vista das abordagem teóricas eu tenho usado Reggio Emilia, 

nê, que é meu principal objeto de estudo, mas tenho buscado outras alternativas, 

que não vejo na academia e que poucas pessoal conhecem, por exemplo eu tenho 

buscado a teoria da abordagem da Emmi Pikler [...]  que é uma teoria nova chegou 

na Brasil em 2010, pelas escolas particulares, então pouquíssimas pessoas, [...] eu 

achei apenas um artigo sobre isto só, hoje.  eh! E tenho buscado a partir destas 

teorias ... eh ... da pedagogia subjetiva, e de algumas coisas que não estão na 

academia, mas que dão respostas. E tento. E tenho tentado abrir os horizontes dos 

alunos  no sentido de que existe algo para além do Piaget, Vygotsky e Wallon , que 

é o tripé que dizem da pedagogia nê! Mas, por exemplo, a Emmi Pikler dá 

respostas para turma de berçário que eu nunca tinha encontrado em nenhum destes 

três. Então eu tento trazer essas teorias que não estão na academia, mas que são 

importantes no dia a dia. Então eu tenho encontrado um pouco de dificuldade 
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porque meus alunos bolsistas quando eles vão apresentar alguns trabalhos, ehh [...] 

em eventos eles são super questionados, nê. E aí é assim, eles saem super 

arrasados! Porque falam que essas teorias não existem, isto não deveria ser 

fundamentação de um trabalho cientifico.  São questões assim. Ãh, por exemplo, 

tem a teoria do apego, que muita gente acha que apego e afeto são a mesma coisa e 

não é. Então tem várias questões que eu tenho encontrado dificuldade dentro da 

universidade por desconhecimento dos meus pares. 

PAP 3 Pesquisadora: - Poderia destacar quais são as fontes norteadoras para elaborar suas 

aulas? 

Professor Entrevistado: - Você fala autores? O que você está pensando? 

Pesquisadora: - Sim. Pode ser autores, teóricos, práticos ... (entrevistada interfere) 

Professor Entrevistado: - Para o conteúdo, ou para minha ação didática? 

Pesquisadora: - Para o conteúdo do seu programa de ensino. 

Professor Entrevistado: - “Hum... tá... porque são duas coisas diferentes. Oh... Por 

exemplo, na hora que eu vou organizar e planejar minhas aulas. Uma ...um texto, 

uma autora que eu tenho utilizado bastante que é a professora Terezinha Rios. Até 

comentei uma vez com ela. Quando ela teve uma vez aqui. É um texto que ela fala 

sobre a elaboração e a postura ética na sala de aula. Que é um texto de um livro 

que ela escreveu, há pouco tempo. Na verdade é um capítulo dela e o livro chama... 

Aula. A Edição é da editora Cortes. Então a Terezinha, o Libâneo são autores que 

tem me ajudado um pouco a pensar no ... no contexto de sala. E a professora Ilma 

Veiga e a Selma. Então isto assim, pensando na relação profissional. Agora na 

hora de organizar a parte didática das minhas aulas.  Mas, isto eu não uso no meu 

programa (risos). Porque meu programa é da área de gestão. Então na área de 

gestão quem eu tenho utilizado bastante, o Cury, pensando na área de gestão 

democrática, o Vitor Paro, que vai tratar um pouquinho do que é gestão 

democrática, a função do coordenador e do diretor de escola. E... Têm duas 

autoras, uma que é a Heloisa Luck que é do Sul, que eu acabo utilizando ela pra 

gente fazer uma critica, mas não uso tanto as ideias que ela apresenta. O Libâneo 

com aquele livro dele educação escolar, que junta ele a Mirza e o João. Eu acho 

que são basicamente estes três. E como está disciplina trabalha com a formação do 

coordenador pedagógico, eu tenho utilizado bastante aquela coleção da Loyola 

sobre coordenador pedagógico, né... e uso três colegas meus da USP que gosto 

muito deles, que é: o Humberto ...hum sobrenome (pensando) Pinto. Humberto 

Pinto ele fez um trabalho de doutorado dele sobre: “O papel da pedagogia”... Não. 

O nome é... “O papel do pedagogo dentro do curso de pedagogia” Então eu acabo 

usando isto para mostrar, para os alunos que na escola tudo tem a ver com a 

gestão. E esta gestão pode ser dividida. O quê compete ao professor. O quê 

compete ao diretor. O que compete ao coordenador. E o quê eles podem fazer 

juntos. Então o Humberto me ajuda bastante nisto. E um outro texto que é da 

Isaneide Domingues, que ela fez também uma defesa de doutorado que é sobre o 

papel e a função do coordenador pedagógico. Então esses são os principais autores 

que tenho trago para sala de aula. Para a gente trabalhar no semestre.” 

PAP 4 Pesquisadora: - O tema e a ementa da sua disciplina são elaborados valendo-se de 

quais referenciais teóricos e práticos? 

Professor entrevistado: -“Teóricos eles se pautam muito na... no referencial do 

Trumam sobre a base de conhecimento para o ensino, né... dai então pensando na 

condição do conhecimento específicos e daí resgatando que eu preciso conhecer 

profundamente aquilo que eu ensino, pra que eu possa ensinar bem. Mas este 

conhecimento não é condição suficiente para por no ensino. Éh... os conhecimentos 
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pedagógicos, e conhecimentos pedagógicos do conteúdo. Transversalmente também 

ali o Tardif, né... ãh... o Ivor Goodson, o Sacristán, que vão trazer elementos que 

vão nos ajudar a pensar um pouco da função social da escola, do currículo, do ser 

professor. Dai outros professores né... que vão trazer aí... a evolução da didática 

ao longo do tempo entre eles: o Masetto, a Ilma Passos Veiga; e outros que a gente 

vai colocando no plano de ensino, pra ajudar a pensar nesta questão do 

planejamento, do ensino na sua multidimensionalidade.” 

(respiração profunda) 

“Ao longo do tempo eu tenho percebido que os alunos têm chegado com um 

repertório cada vez menos ampliado né... cultural, teórico, então isto tem nos 

levado a cada ano, rever os planos de ensino. Então o material que eu trabalhava 

que eu gosto muito também além da Ilma Passos Veiga, do Masetto, e do  .. ãh ... 

hoje eu tenho começado por ele para inserir esses outros materiais, que é um 

livrinho da Menegolla e Sant’Anna e também da Kiko onde eles vão trazer de forma 

muito didática numa linguagem muito simples o que é o planejamento, porque 

planejar, qual é  a importância dele, qual é o significado dele. Pra poder articular 

esses outros argumentos teóricos, pra fazer esses alunos ampliarem o seu universo, 

o seu nível de conhecimento e não enxerga a didática apenas como uma disciplina 

instrumentalizadora, né o plano de ensino é um formulário que eu vou preencher. 

Qual é o significado disto (...)” 

PAP 5 Professor Entrevistado:“Eu destaco primeiro um pouco de ação da psicologia, e 

destaco o que de fato ela tem haver com a educação (...) isto tem que ficar claro 

para o aluno, até mesmo o porquê desta disciplina para o curso... não é. E aí eles 

sabem da teoria do Piaget e Vygotsky, mas não tanto... mais aquele conhecimento 

geral (...) mas é importante compreender minimamente o desenvolvimento 

cognitivo, como se dá o comportamento do pensamento, quais são ê.....as 

influências que a aula do professor terá sobre a estrutura cognitiva do aluno, ou 

seja, que tipo de aula facilita para meu aluno a aprendizagem, que tipo de aula te 

aguça... e daí já entra a teoria do Ausubel. Que vai falar sobre a aprendizagem 

executiva, aprendizagem mecânica, então eu não trabalho toda a teoria do Ausubel, 

mas é essa ideia da estrutura cognitiva, que um conceito de liga ao outro. Que 

quanto mais conexões os alunos tiverem entre as disciplinas entre os conhecimentos 

mais eles terão habilidades em compreender a própria organização interna das 

áreas, e relacional. Então eu acho que é mais isto... entender, como o aluno 

apreende e se desenvolve para poder pensar em formas alternativas de realizar um 

trabalho com eles, né ... de forma que a gente siga este fluxo do pensamento.  

Ficou claro? 

Pesquisadora: - Ficou. Entendi. Esses referenciais teóricos que você citou, como 

Piaget, Vygotsky entre outros, fazem parte da sua formação inicial ou da sua 

formação continuada? 

Professor entrevistado: - Piaget e Vygotsky fazem parte da minha formação inicial. 

O Vygotsky até um pouquinho da continuada. Mas o Ausubel foi totalmente da pós-

graduação. Eu não sei se você vai perguntar alguma coisa da didática. Pois se for 

eu teria outras referências que não são esses da psicologia. Daí eu não sei se falo 

deles agora ou se vai ter outro momento. 

[...] Nestas aulas de metodologias do ensino superior foi o que me chamou atenção 

para a questão da docência universitária; é uma pena que não vou conseguir 

espichar...eu dava aula, e ali eu fui conhecendo os  clássicos, comecei a colecionar 

leituras. Dos autores que falaram de ensino superior naquela época: o Tardif, o 

Boaventura, o Masetto... era o que eu mais gostava, pois ele falava bem do 



152 

 

professor em relação ao aluno, o preparo da aula, particularmente eu gostei muito 

dele... também li o Libâneo (...) tanto que depois disto, eu comecei a trazer isto pra 

sala de aula. Eu juntava com minha formação de pedagogia o que me facilitava 

muito, né... enxergar isto...colocar em prática. E pensar e refletir o que eu lia 

naqueles textos e levar para os alunos. Enriquecia minhas aulas conversando com 

eles, não só sobre meus conteúdos ... mas levava para uma reflexão sobre o ensino, 

sobre a didática no ensino superior.” 

 
Fonte: elaborado pela Pesquisadora. 

 

Neste momento, observou-se que cada professor entrevistado valeu-se dos próprios 

referenciais trazidos de sua formação, daquilo que ele entendia ser mais adequado para o 

curso. Ao interrogar esses professores investigados sobre a origem, ou melhor, em qual 

momento de sua formação adotou esses referencias como norteadores de sua atu(a)ção 

docente, foram encontradas as seguintes respostas: 

O participante PAP1 entende que a formação é algo inacabado, é que a primeira coisa 

é ter consciência disto, relata que essa consciência é:  

“ uma questão central ... primeiro é você ter a consciência de que sua 

formação é inacabada, você nunca tá pronta, né... este é um principio que 

eu sempre segui...né... que é o inacabamento da formação.... nunca estou 

satisfeita, pois tem coisa que você não conhece, precisa saber...essa busca 

esse inconformismo, foi o que me marcou desde a graduação e que me 

acompanha até hoje... é um momento rico... com certeza você ainda vai 

viver isto!” (PAP 1).  

Já os participantes PAP 2, PAP 3, PAP 4 e PAP 5 relataram que seus referencias 

docentes provém muito mais da sua formação continuada, do que da formação inicial da 

graduação. 

“Eu acho que (...) (silêncio) ãn, tudo da minha formação acadêmica, mas eu 

sinto assim mais dificuldade quando eu tento colocar alguns conteúdos 

desta experiência com o espaço pedagógico da Madalena Freire e da 

Juliana Davi, eh ... porque é um conteúdo muito diferente do trabalhado na 

academia. Mas, aí no Doutorado eu me  aproximei do acadêmico que tem 

um viés parecido que é a abordagem de Reggio Emilia. Então ... daí eu 

acabo conseguindo por algumas coisas da minha formação com Madalena 

Freire por meio do do .... material de Reggio Emilia”. (PAP 2). 

“Nossa! Como é que eu vou contar isto! Na verdade, eu vou ser bem franca. 

Pouquíssimas coisas porque no curso de magistério eu não tive área de 

gestão, porque formava pra professor. Na pedagogia, quando eu fiz em 

cinco anos, também só formava pra professor nos anos iniciais e nem 

formação para educação infantil tinha. E gestão então... nem se falava! 

Então a ideia de todas as disciplinas era para os anos iniciais. Eu não tive 

nenhuma disciplina de gestão educacional. A não ser uma disciplina no 

segundo ano que era sobre a antiga Estrutura e Funcionamento de Ensino, 
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que a gente trabalha hoje também, que ajudou um pouquinho. E depois no 

mestrado e doutorado foi onde eu tive mais discussões da área da gestão 

democrática e tudo mais; a questão da formação do professor...” (PAP 3). 

“Piaget e Vygotsky fazem parte da minha formação inicial. O Vygotsky até 

um pouquinho da continuada. Mas o Ausubel foi totalmente da pós-

graduação”. (PAP 5).  

“Formação continuada. Certamente. Eu costumo dizer para os meus alunos 

que eu quero ser para eles a professora que eu não tive. Na minha formação 

inicial nesta universidade. Eu não tive a disciplina de didática. Ela foi dada 

em dois meses por um professor substituto contrato ... Então como eu não 

tive, e eu sou uma pessoa que não veio do magistério ou Cefam... Eu não 

tinha ideia do que era isto.” (PAP 4). 

Apresentam-se, a seguir, as análises dos referenciais dos Professores de Área 

Específica. 

 

Quadro 11.  Referenciais Docentes dos Professores da Área Específica  

 

PAEs O tema e a ementa da disciplina são elaborados valendo-se de quais 

referenciais? 

PAE 1 Professor Entrevistado: “Livros voltados para o pessoal da educação. Quanto às 
diretrizes para organizar e preparar a aula, é exatamente isto, qual a necessidade 

que o curso tem? qual a necessidade da estatística dentro do curso? era aí que 

você buscava o norteamento para preparar a aula.” 

Pesquisadora: Você pode citar um exemplo dos livros? 

Professor Entrevistado: “É difícil lembrar, pois já faz muitos anos que não estou 

lecionando está disciplina, mas você pode buscar na literatura que encontra por 

aí. Mas me lembro do Livro da Crespo, sobre Estatística fácil. (...) Mas, por 

exemplo, existia um livro Estatística aplicada à Educação, acho que era da 

BRADLEY, eu não me lembro bem o nome e não tenho certeza.” 

PAE 2.1 “Nós temos específicos, um deles que eu gosto muito é o Marcos Meira, que é da 

USP/SP; nós temos um pessoal da Unicamp: Jocimar Daolio, João Batista, 

Freire. O próprio referencial pedagógico do ministério da Educação, a proposta 

curricular do Estado de São Paulo, nê! Que reflete sobre esta questão, desde a 

educação infantil até o ensino médio então a gente vai, a gente navega por esses 

autores e por esses referenciais pedagógicos. 

PAE 3 “Eu queria que eles lessem o livro do Lowenfeld, do Desenvolvimento da 

Capacidade Criadora, né. Este livrinho da Ana Mae, aqui oh: Arte-Educação: 

Leitura no subsolo. (mostrando o livro para entrevistadora), e Transgressões do 

Fernando Hernandez. Tá. E, tinha deixado um quarto livro para que a gente 

escolhesse entre vários temas, de livros de artes, mesmo.” 

[...] 

“Bom dentro da minha formação de doutorado, o teórico que mais me 

influenciou... sei lá ...  E que nos influência é Gramsci. Essa perspectiva de você 

pensar as culturas subalternas em relação às culturas hegemônicas. Só que o 

CELACC tá dentro de uma faculdade de teoria da comunicação. Então a gente 
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começa pensar todos esses processos a partir de outros marcos teóricos da teoria 

da cultura e da teoria da comunicação.  

No caso Canclini... alguns teóricos que trouxeram essas ideias. O Canclini com as 

ideias da cultura híbrida. Depois com o Shortfall também com as diásporas e 

outras lições culturais. Então é assim, é... essa ... esse olhar de que as pessoas se 

formam através de uma trama cultural. Eu acabei levando para essas discussões 

do grupo, algumas coisas do campo da pedagogia, por exemplo, quando a gente 

começou a discutir Gramsci e algumas outras coisas, eu lembrei que a gente 

podia discutir Vygotsky. Então Vygotsky foi levado pra gente pensar dentro das 

propostas que ele fez e entende como ser cultural. E depois a gente passou a 

estudar Paulo Freire. O primeiro texto que a gente leu no grupo foi Extensão ou 

Comunicação do Paulo Freire e a gente começa perceber que todos os processos 

de comunicativos são processos educativos. 

PAE 4 Professor Entrevistado: “O autor era José Armando Valente, né ... Que era sobre 

tecnologia. Na abordagem construtivista Vygotsky, Piaget pra falar sobre 

aprendizagem. E depois nós começamos a trabalhar com a Mantoan, e daí nê pra 

trabalhar com a parte de libras a gente usava o básico, básico teórico da Romis. 

Pesquisadora: Desses referenciais teóricos que você citou, quais deles você 

destaca como sendo o mais importante, na sua opinião, para o curso de pedagogia?    

Silêncio. 

Professor Entrevistado: “Eu acho que todos esses se complementam. E assim, eu 

acho que o curso de pedagogia, né... ele trabalha muito com os teóricos, mas as 

pessoas não compreendem como vão usar estes teóricos ... Porque eles estão 

apreendendo estes teóricos. E na nossa disciplina a gente vai tentando fazer eles 

trabalhar deste jeito... oh...aqui a gente está usando Vygotsky, né... aqui a gente 

está trabalhando com um conjunto influenciando no intrapsicológico, aí vemos as 

experiências de acordo com Dewey. Então todos esses eu acho que é importante.” 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

Ao serem questionados quanto aos referenciais voltados para a educação, alguns 

participantes fizeram menção de autores mais conhecidos, ou seja, dos clássicos da educação, 

talvez por serem mais citados no âmbito da educação; no entanto, pode não significar que o 

professor tenha se apropriado de um determinado referencial teórico, mas sim, o cita por se 

tratar de um referencial, tido como “referência” na educação. 

Pesquisadora - Você poderia citar alguns da educação? 

Professor Entrevistado:- “Da Educação?” (expressão de dúvida) 

 

Pesquisadora: - É! 

Professor Entrevistado:“É.... da Educação.... Não me lembro bem (silêncio) 

a gente usa muito autores... talvez alguns autores mais antigos. Eu acho que 

alguns que estão mais próximos a essa pedagogia que eu gosto de trabalhar 

é uma pedagogia mais aberta mais centralizada no aluno, sou muito fã das 

obras de Paulo Freire, e acho que muitos autores hoje... Que tem uma 

abordagem diferente beberam na fonte de Paulo Freire. Mas por exemplo eu 

gosto muito de Saviani que é um autor que tem muito a contribuir com a 

educação de modo geral. Tem alguns autores mais recentes que não consigo 

lembrar os nomes... Assim.”  
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Pesquisadora - Porque você considera que esses autores sejam importantes 

para o curso de pedagogia? 

Professor Entrevistado: Olha primeiro porque são autores clássicos, não 

é.... Eles têm boas contribuições e boa inserção no meio acadêmico e são 

referencias em vários curso de licenciatura. São autores normalmente 

citados em concurso. São autores que tem uma história em educação em 

formação de professores. Mais tem outros que eu acho que são importantes 

que fizeram parte da minha formação como Marilena Chauí, Moacir 

Gadotti, alguns clássicos da filosofia. Mas, é o que eu me lembro assim.” 

(PAE 2.1.).  

Os participantes PAE 3 e PAE 4 relataram quais referenciais entendem ser de 

importância por se tratar de um curso de Pedagogia, relacionando-os com sua formação. 

“Aí eu trouxe as questões mesmo da minha formação do mestrado. Né. As 

questões gramscianas. De pensar a teoria da cultura. As questões freireanas 

de pensar a arte e cultura como um veículo de elaboração de uma 

consciência crítica de conhecimento”. (PAE 3).  

“Então. Na minha formação inicial eu não usei nenhum destes 

referencias. Se foi dito eu não sabia nem pra que usar, pra onde eu ia usar 

... ou pra que eu estava apreendendo aquilo. Aprendi Piaget mas não 

compreendia (fazendo gesto com a boca) o quê que ela queria falar sobre 

Piaget. Cê tá entendendo! Então é assim, eu acho que... é o que eu falo ... a 

formação inicial ela tem que mudar ela não pode continuar dando essa 

formação teórica, onde a pessoa lê o autor, ou ler o pesquisador e o autor, e 

não sabe nem pra que, onde ela vai aplicar na escola, ou com a criança. 

(PAE – 4). 

Relatou ainda qual a importância da sua disciplina para o referido curso. De certo 

modo, foi possível perceber menção aos referenciais clássicos da Educação. 

“A minha disciplina tenta levar para o aluno para visitar o contexto, tanto 

para o contexto do atendimento educacional especializado, é.. e daí o aluno 

ele trabalha em situações reais, e também daí eu tento fazer uma dança 

entre a teoria e a pratica. Certo! Daí ele vai olha pro contexto, traz o 

problema. Busca resolver este problema. Daí a gente fala aqui entra 

Vygotsky, aqui entra tal coisa, e depois a gente formaliza.” (PAE – 4).  

Diante do exposto, observou-se que os professores pautaram-se nos próprios 

referenciais de sua formação; o projeto pedagógico do curso foi praticamente “esquecido” 

como elemento norteador da sua prática e atu(a)ção pedagógica. E, assinala-se ainda que, os 

referenciais educacionais para a área de especifica, por assim dizer, prevalecem nos PAE, 

muito mais do que os referencias pedagógicos. Entretanto, os participadores PAP trazem 

consigo, em sua maioria, autores da educação; enquanto que os professores das áreas 

específicas têm um foco maior nos referenciais clássicos da educação. 
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4.7.3.3 Terceira Dimensão de Análise 

Percepções acerca do PPC 

 

Nesta dimensão de análise optou-se por um caminho inverso, pois quando aplicado o 

pré-teste, observou-se que se de início fosse realizada alguma pergunta sobre o PPC, 

automaticamente, o professor entrevistado, poderia lembrar-se de citar que utilizava o PPC 

como fonte norteadora na elaboração da ementa da sua disciplina. Assim, optou-se deixar as 

perguntas sobre o PPC no final, o que exigiu a construção de outras perguntas que, de alguma 

forma, o professor entrevistado pudesse mencionar naturalmente o uso do PPC, sem se 

induzido pela pergunta. 

Para ser mais claro, inicialmente no pré-teste esta pergunta estava entre as seis 

primeiras: “O PPC- Projeto Pedagógico do Curso é utilizado como “elemento norteador” 

para a elaboração/construção de sua disciplina? Sim (   ) Não (  )”. Percebeu-se que esta 

pergunta poderia induzir os entrevistadores à resposta da próxima pergunta; “Quais são os 

indicadores que prevalecem em você ao escolher os temas de suas aulas?”; observou-se que 

como havíamos conversado sobre o PPC na pergunta anterior, o entrevistado dizia: “uso como 

indicadores o PPC, [...] etc”. 

Deste modo, alteramos o roteiro, e colocamos dentre as três primeiras perguntas a 

seguinte: “Você poderia destacar quais são as fontes norteadoras que utiliza para elaborar 

sua disciplina?”. Com está pergunta, pretendia-se que o professor mencionasse a utilização 

do PPC como elemento norteador, para construção de sua disciplina. De tal modo, retiramos a 

pergunta, que se referia “se o PPC é utilizado como elemento norteador”, e deixamos no 

lugar outras duas perguntas, quais sejam: “Você já teve oportunidade de ler ou conhecer na 

íntegra o Projeto Pedagógico do Curso?”, e ainda: “Você conseguiu perceber se existem 

algumas orientações do PPC para a disciplina que você leciona?”.  

Pontuam-se, a seguir, alguns caminhos sobre a presença do PPC como elemento 

norteador, conforme as narrativas dos entrevistados. 
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Quadro 12. Fontes norteadoras dos Professores da Área Pedagógica  

 

PAPs Fontes norteadoras que conduzem a atuação docente 

PAP 1 Pesquisadora - Poderia destacar quais são as fontes norteadora que orienta sua 

atuação docente para elabora sua disciplina do curso de pedagogia? 

Professor Entrevistado – “Olha se for pensar assim, se for pensar... Que as 

disciplinas da educação infantil, então, vamos supor que eu vou trabalhar com a 

psicologia da criança,... Então os meus principais referenciais eram os 

cognitivistas, então eu não trabalhava apenas com Vygotsky, não era apenas com 

Piaget, não era apenas com Wallon... Na verdade eu pegava o desenvolvimento da 

criança, planejava o desenvolvimento da criança em toda as suas áreas, como 

cognitiva, afetiva e a psicomotora, usava os principais autores que trabalham com 

essa área, passava isto para os alunos, né... Então como eu trabalhei sempre com a 

psicologia, eu fazia isto com a psicologia da criança, e como trabalhava com os 

teóricos, ai na verdade passou... Deixei de trabalhar com a Teoria do Ensino e 

Aprendizagem, aí eu abarcava todos os teóricos também, eu trabalhava os 

cognitivistas, comportamentalistas, e... na verdade (silêncio) O Paulo Freire, na 

verdade eu me lembro que não tinha uma classificação muito clara, mas me lembro 

que ele entrava na área da parte social, então na verdade eu sempre busquei os 

principais teóricos...que tinham de um certa forma interferido, tava interferindo na 

sala de aula, para a formação de professores, pra que eu tivesse um embasamento 

teórico para eu pudesse alimentar sua prática... pra pensar sua pratica, mas é... 

sempre selecionei esses teóricos do meu ponto de vista, era... até hoje eu os 

considero fundamentais, né... e se for a psicologia da criança, volta a disse pra 

você que, então trabalho mais os cognitivistas, falo pouco da teoria 

comportamentalistas, que não dá pra deixa de falar devido o Skinner, por conta, 

quando você trabalha a questão... do castigo da criança..., então não dá pra você... 

não  abordar a teoria dele, né ... e também pra você fazer um contra ponto de 

estudar... na verdade ele falava de autonomia também... mesmo jeito que o Wallon 

fala de autonomia e Piaget fala de autonomia, o Vygotsky, ... o Skinner também 

falava de autonomia... só que cada um tem uma forma de ... de trabalhar.. mas aí, a 

riqueza de tudo isto é que o professor consiga, porque na verdade, o que o 

professor faz, ele vai filtrando essas informações... vocês filtram, e cada um vai 

escolhendo a área pedagógica, né cada um já tem um “ideal pedagógico”, ideário 

pedagógico ...”  

PAP 2 Pesquisadora: Você poderia citar quais são as fontes norteadoras que orientam sua 

atuação docente? Além dos seus referenciais teóricos? 

Professor Entrevistado: “Do conteúdo eu tento pegar o que tem de mais atual. Nê! 

Pra abordagem pra creche. Principalmente creche é um tema muito novo. Nê! 

Então, por exemplo, currículo pra creche tem pouca coisa, e muito importação do 

ensino fundamental da escola pra creche, nê! Então eu tento fazer, vê o que tá 

sendo produzido, tento vê as dificuldades dos professores no dia a dia. E, tento 

buscar um vinculo então com as coisas que eu acredito. Porque eu acho que o 

conteúdo para está disciplina tem que ser um conteúdo que contemple a realidade. 

Porque não adianta a gente fica falando de um conteúdo super ideal, mas que na 

verdade não acontece na prática. Então eu tento colocar a teoria e falar para os 

alunos que aquilo seria o ideal, mas as condições hoje existentes. Porque quando a 

gente vai pra creche, tem a questão eh (...) do plano de carreira que é super 
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precário para creche, tem a questão dos muitos profissionais da creche que não 

estão ainda com a formação adequada em diversos municípios. Então tem diversas 

questões aí coloca um currículo, um projeto super bem elaborado, mas que eles não 

vão poder executar porque eles não tem base pra isto! Então eu tento preparar o 

conteúdo da disciplina de uma forma que dê aos alunos primeiro a condição de 

entender o processo complexo, segundo que eles saibam onde ele pode buscar 

informações, no futuro, quando eles precisarem pra atender essas questões do 

cotidiano que vão surgir na vida deles. 

Daí eu tento ir amarrando então as disciplinas neste contexto assim, sem tá 

desvinculado do dia-a-dia da creche. 

Então, na verdade eh... a elaboração da ementa desta disciplina foi uma disputa 

bem grande, porque tinha uma substituta que trabalhava metodologia de 0 a 3. Ela 

achava que era dona da disciplina, e aí (...) eu que era professora titular (...) mas, 

por conta da contratação burocrática, ela estava com a disciplina, eu quis 

elaborar, e ela ficou super brava. Então assim, ela fez uma elaboração dela, que eu 

discordei totalmente tinha orientação de planejamento a partir de datas 

comemorativas. Eu não aceito esta hipótese. Aí a gente teve bastante embate. Aí eu 

vou até ser honesta, eu peguei o dela, e na hora de entregar no departamento eu 

entreguei o meu. Foi uma estratégia para diminuir as tensões. Até porque eu sabia 

que ela não estaria mais no semestre seguinte, e quem iria ter que conviver com 

este plano era eu, nê. Então eu peguei elaborei um plano meu a partir das coisas 

que eu acredito que não passa por essa questão de datas comemorativas 

definitivamente, pela pré- escolarização, alfabetização precoce, não passa por isto! 

Daí eu fiz um plano dentro daquilo que eu acredito, na hora de apresentar já que 

eu sou a professora, eu apresentei o meu, é o que foi aprovado, então é o 

momento de muita tensão, porque dentro do próprio departamento tinha 

discrepância então fica muito complicado. Então, assim,  é muito complicado está 

questão que a gente ta vivendo de não ter os professores fixos, pras disciplinas, 

porque este semestre mesmo nós estamos com uma necessidade de 10 professores 

substitutos, houve 7 aposentadorias nos dois últimos anos. Então, assim, vem um 

substituto você não sabe, você não tem muito controle do que ele vai trazer.” 

PAP 3 Pesquisadora: Como você organiza e prepara suas aulas? 

Professor Entrevistado: “Olha como é que eu faço. Primeiro quando eu vou 

começar uma disciplina a primeira coisa que eu faço é buscar o programa no 

projeto pedagógico. Então, é assim... Esta disciplina, por exemplo, ela tem a 

ementa já dentro do programa do curso. Bom daí eu pego a ementa... A gente 

trabalha por área. Então eu sou de uma área que é a área de gestão. Nós somos 

cinco professores. Então todo semestre a gente se junta. Juntamos nos cinco e 

sentamos. E aí eu digo pro grupo: “Olha eu preparei e organizei o meu programa 

de ensino desta forma”. Eu apresento para meus colegas e eles apresentam os deles 

pra mim. E aí a gente vai um intervindo no programa do outro. Então essa é a 

primeira coisa. Até que o programa fica pronto aprovado pelos meus colegas da 

área. Dai eu vou pra sala de aula. Quando eu chego na sala. Logo no primeiro dia 

de aula. Eu sempre apresento assim, a ementa, o conteúdo básico, algumas 

bibliografias e referencias que estão no programa. E aí eu escuto um pouco dos 

alunos: o quê eles têm de expectativa da disciplina, e quem são eles. Eu gero um 

pouco desta discussão. A partir disto, daí eu reorganizo o programa. Enfatizando 

aquelas necessidades daquele grupo daquela turma. Então por exemplo: na área de 

gestão. Eles têm no curso uma disciplina que é dada no segundo ano. Duas na 

verdade, uma no primeiro semestre e a outro no segundo semestre. Então 
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dependendo do que eles tiveram nestas duas disciplinas, vai ser o foco que eu vou 

trabalhar na minha disciplina. Entendeu. Então como se fosse mais ou menos 

assim, na verdade, eu tenho a origem da disciplina no projeto no projeto 

pedagógico. Do projeto eu organizo o programa do jeito que eu penso ser mais 

adequado para aquela disciplina. Eu apresento para os meus colegas de área, a 

gente debate, eles dão interferência. Assim como eu interfiro nas deles, também. 

Depois disto eu vou pra sala, converso com a turma. Cada turma eu faço resgate do 

que eles já tiveram nas outras duas disciplinas que tem a ver com a minha e aí eu 

faço algumas adequações. Eu enfatizo mais algumas coisas, mais outras. Por 

exemplo, já aconteceu comigo o ano passado. De eu ter enfatizado um texto e ao 

começar com os alunos, eles já tinham tido este texto na disciplina anterior. Daí eu 

tenho que reorganizar tudo.” 

PAP 4 “Olha éhhhh... eu falei que dar aula pra mim é uma terapia. É o momento que eu 

mais gosto da universidade, além da pesquisa depois do momento de analisar os 

dados... dar aula é sempre um...um... grande prazer. Iiii... eu sempre olho o meu 

plano de ensino ele parte do projeto político pedagógico da escola, da 

universidade. E a partir, especialmente, porque passamos recentemente pela 

reorganização do projeto político pedagógico. Tentando articular a formação que 

a gente vê de um modo geral sempre distanciada da escola. Neste novo projeto nós 

tentamos criar mecanismo de aproximação. Então nós começamos, quando eu 

ingressei aqui em 2011, eu já comecei com estas estratégias de trazer a escola até a 

universidade, porque, via de regra, a universidade ia até a escola por meio dos 

estágios e por meio das pesquisas. E a gente sempre ouviu muita crítica, embora 

isto tenha minimizado ao longo do tempo, a universidade não retorna na escola 

para dar o “feedback” sobre aquilo que ela observa, sobre aquilo que ela faz. 

Trazer a escola até a universidade de que forma? Trazendo o gestor, pra falar... 

inicialmente eu comecei com a disciplina de gestão escolar. Então, pra além do 

conteúdo teórico, da experiência de prática que eu podia trazer para meus alunos 

tanto da minha vivência, como tanto do meu trabalho com gestor que eu fiz.”  

PAP 5 “ O programa? É o programa de ensino...êh... quando eu entrei na aqui o 

programa já era um programa pronto. E a gente assim, não tem muita abertura 

para mexer significativamente nele. Êh... quando precisa fazer alguma mudança é 

necessário conversar com todos os professores da área para fazer essa mudança 

definitiva. E isto é uma coisa bem difícil de acontecer. Então eu pego aquilo que já 

é do programa mesmo. Faço uma introdução do que é psicologia. Antigamente 

tinha um histórico da psicologia, agora foi tirado... mas mesmo assim eu continuo 

fazendo essas coisas que considero que seja importante... eu faço a introdução, a 

definição, a delimitação do objeto de pesquisa da psicologia, trago um pouco da 

história, um pouco do conhecimento geral, até que eu consiga chegar lá... no ramo 

da educação. E aí começo contextualizar para o aluno entender qual é a relação 

com a psicologia com educação, com o aluno. Aí então eu vou para as especificas 

que eu tenho que trabalhar, Piaget e Vygotsky. E aí, além dos dois eu coloco o 

Ausubel com o um terceiro autor, dou um jeito de encaixa ... ainda que não seja 
incorporado ao programa, porque muitas vezes é assim, se a gente solicita uma 

inclusão desta, às vezes se os professores ou outros não tem domínio daquele autor; 

porém se recusam, pois se estiver no plano todos tem que fazer. Ou então até aceita 

e deixa lá, mas não faz; então no fim da história eu acabo fazendo o que eu preciso 

fazer que tá lá no formal, e tudo que eu achar que tem que fazer a mais ... eu faço 

por minha conta! Eu nunca tive problema por fazer desta forma, os colegas sabem 

que eu faço isto. Da mesma forma que eles também colocam outras coisas, né... 



160 

 

outros conteúdos, outros autores. Eu procuro também conversar com os alunos e 

perguntar o interesse. Se tem alguma coisa que eu possa encaixa, que está dentro 

do programa. Mais ou menos isto.” 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 

 

Dos relatos acima, observou-se, que dos cinco participantes, apenas dois mencionaram 

o Projeto Pedagógico do Curso como elemento norteador da elaboração do seu programa de 

aula que orientam sua atua (a) ção pedagógica. 

Entretanto, após continuar as perguntas do roteiro e perguntar aos participantes se 

conheciam o Projeto Pedagógico do Curso, por unanimidade todos responderam conhecê-lo 

na íntegra, sendo que a maioria dos participantes, exceto um, colaborou com a reestruturação 

do PPC. Conforme relato do professores entrevistados, sobre o PPC e, ao que tudo indica, a 

ementa da disciplina já vem previamente estabelecida no Projeto. 

“É o programa de ensino...éh... quando eu entrei na Unesp o programa já 

era um programa pronto. E a gente assim, não tem muita abertura para 

mexer significativamente nele. Quando precisa fazer alguma mudança é 

necessário conversar com todos os professores da área para fazer essa 

mudança definitiva.”  (PAP 5).  

Em outro relato observou-se fala do professor relativamente semelhante à anterior ao 

tratar da alteração da ementa da disciplina.  

“Então, por exemplo, tem uma disciplina que é chamada, a antiga: 

Estrutura e Funcionamento que eu comentei, ela tá no nosso curso de 

pedagogia como: Legislação Brasileira, quem trabalha com ela é a 

“professora A”. Então aquela disciplina que a “professora A” dá na 

pedagogia, o que a gente faz, no inicio do ano, por exemplo, agora em 

2017 vai acontecer de novo. A gente chama uma reunião da nossa área e a 

“professora A” vai dizer: “oh... gente tem essa disciplina, que tá no 

segundo ano de pedagogia, a ementa dela é assim, e eu gostaria de mudar, 

alterar assim... assado. O que vocês acham?” Aí eu digo: ah... não 

“professora A”, porque essa disciplina, é sequencia da minha, sequencia 

da outra. A “professora B” também dá os pitacos dela... Enfim... Daí a 

“professora A” apresenta: “essa é a referencia que eu tô usando, esses são 

os autores”. Daí eu lembro que eu comentei com ela... “Não... tem um texto 

que eu li há pouco tempo do professor da Unicamp, Pedro Ganzele, sobre a 

reinvenção da escola, você poderia colocar ele aí”. Então, a gente vai 

trocando, a partir desta troca a professora reformula o programa dela, de 

ensino desta disciplina. E aí ele é encaminhado para o departamento e 

aprovado no departamento. Depois no conselho de curso. Tá... então, a 

gente faz essa rodada.” (PAP 3). 

Sendo a ementa já previamente estabelecida no projeto pedagógico, caberia ao 

professor universitário orientar seu programa conforme previsto no PPC. No entanto, segundo 

o relato da participante PAP 5, prepara-se a aula conforme os critérios de  formação educativa 
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do professor; ação esta que demais professores acabam executando de modo semelhante, 

tendo em vista a resistência por mudar o programa. Observou-se assim, que embora tenha 

ocorrido uma reestruturação do PPC, alguns programas de ensino permaneceram estruturados 

conforme o projeto anterior. 

Segue-se com a análise das percepções em relação ao Projeto Pedagógico do Curso 

de Pedagogia para os professores de área específica.   

 

Quadro 13. Fontes norteadoras dos Professores da Área Específica  

 

PAEs Fontes norteadoras que conduz a atuação docente 

PAE 1 “Como a disciplina era voltada para educação a gente buscava aquilo que 

necessitava na educação. Né!” 

PAE 2.1 Pesquisadora - Desses referenciais teóricos que você citou, além destes utiliza-se 

de outras fontes norteadoras para o planejamento do seu programa de ensino? 

Professor Entrevistado: (o entrevistado pergunta) – “Essas fontes seriam alguns 

vídeos,  alguns documentos? 

Pesquisadora - Sim. (responde a entrevistadora) 

Professor Entrevistado: “Eu uso documentários, vídeos que abordam a questão 

destas aulas nas unidades escolares. Eu faço muitos comentários também, dando 

sugestões de leitura vídeos porque em trinta horas eu não consigo passar tudo que 

eu preciso, o próprio grupo percebe que a dificuldade que tem em perceber 

alguma coisa no curso de pedagogia. e, elas falam e relatam que trinta horas é 

muito pouco.” 

PAE 3 “Eu uso as políticas, né ... As políticas sobre a educação especial, na perspectiva 

da educação inclusiva. A gente usa também muito software, alguns materiais 

que... trazem elementos, eu acho que o mais importante não é a teoria em si , mas 

é como o aluno vai aprender e estabelecer relações com estas informações pra 

que ele se desenvolva como profissional, então a gente usa muito internet, ... e...e.. 

vídeos, né... e assim por diante...” 

PAE 4 “O que me incomoda é o pedagogês. Eu sempre falo que o quê estraga o curso de 

pedagogia é o pedagogês. Então, quando eu propus minha disciplina, eu pensei 

que ela tinha, antes de falar de práticas pedagógicas na Arte, que é uma coisa 

ainda impalpável, porque as pessoas ainda não têm isto muito claro, né... eu 

sabia, que eu tinha que fornecer uma formação voltada para o conhecimento do 

mundo da Arte. Né. Então, eu fiz a opção de muito mais trabalhar questões da 

história da Arte, dos movimentos, do que é Arte, das linguagens da Arte, das 

linguagens do cinema, como é que isto se articula na história do nosso dia a dia. 

Porque é assim. Quando eu fiz o mestrado. Na área de linguagens isto abriu 

algumas possibilidades de pensar que somos articulados por várias partes. 

Dentro dessa proposta, um teórico que me influência muito é o Fernando 

Hernandez, com a questão das linguagens de visões, este mundo da visualidade. 

Isto é muito presente no meu mestrado.” 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora. 
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Diferentemente dos Professores das Áreas Pedagógicas, observou-se que os 

Professores das Áreas Especificas, dos quatro participantes, nenhum deles mencionou o 

projeto pedagógico do curso como elemento norteador da elaboração do seu programa de aula 

a orientar sua atua (a) ção pedagógica. 

Nos relatos dos participantes algo se destaca: o fato de alguns entrevistados não 

conhecerem na íntegra o PPC. 

 Pesquisadora: Você conhecia o projeto pedagógico do curso? 

Professor entrevistado: Não. Porque eu sou de outro Departamento, 

meu departamento é matemática não era pedagogia.  

Pesquisadora: Mas você participou da mudança do projeto, afinal 

lecionava no curso? 

Professor Entrevistado: “Eles podem até convidar a gente. Eu acho 

que devo até ter sido convidado. Mas eu não vou lá falar nê! Posso ir 

pra assistir, sou de outro departamento.” 

 

Pesquisadora: Poderia explicar melhor, como utilizava o Projeto 

Pedagógico do curso de pedagogia em suas aulas? 

Professor Entrevistado: “Então vamos lá. Quando você assume as 

aulas, você recebe o programa, ele pode ser mexido. Correto. O que 

eu não posso mexer é na ementa. (afirmando) Na ementa eu não 

posso mexer. Agora quem colocou tudo aquilo. Creio eu que, quem 

colocou tudo aquilo, foi quem fez o projeto pedagógico. E que deve 

ter corrido a traz para saber, também, o quê era necessário para o 

curso de pedagogia. Creio eu. Se não foi assim, tava errado! Eu 

nunca mexi no programa. O programa daquele jeito também. Embora 

tudo o que eu fazia era voltado para a área da educação.” 

 

Neste momento, o professor procura o programa para mostrar à pesquisadora, 

relatando o seu trabalho. Abre o computador para demonstrar como desenvolve suas aulas, 

por exemplo, e mostra alguns trabalhos de seus alunos da estatística. Ao final, entregou um 

material que utilizava para pesquisadora na época que lecionava nos cursos de pedagogia. Ao 

ser analisado este material, observou-se leituras e escritas produzidas pelo professor voltadas 

para a educação. 

4.8. Desfecho 

Breve síntese das respostas das entrevistas  
 

O clímax de toda pesquisa é encontrar respostas para o problema inicial. Assim, na 

tentativa de responder ao questionamento central -  quais os referenciais que os professores 

dos cursos de Licenciatura em Pedagogia (área pedagógica e específica) trazem para lecionar 
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no curso? Valem-se do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) para elaborar as ementas de sua 

disciplina, e/ou de seu programa de ensino?   

A pesquisa evidenciou que dos 9 (nove) professores entrevistados, apenas 2 (dois) 

professores responderam que utilizam o PPC como elemento norteador do seu programa de 

ensino, ou seja, 22,2% dos professores entrevistados do curso de Pedagogia consideram o 

PPC referencial para elaborar e planejar sua disciplina, conforme explicitado no gráfico que 

segue. 

 

Gráfico 3. Percentual representativo dos professores que utilizam o PPC como elemento 

norteador na elaboração de sua disciplina 

 

 

Fonte: elaborado pela Pesquisadora. 

 

É possível destacar que esses 2 (dois) professores, ambos da área pedagógica, 

representam 40% dos docentes entrevistados da área pedagógica que mencionaram considerar 

o PPC do curso para elaborar e planejar seu programa de ensino, sendo que da área 

específica, nenhum professor relatou que utilizava o PPC na construção e elaboração do 

planejamento da sua disciplina. O Gráfico 4, por sua vez, explicita percentualmente, os 

professores da área pedagógica (PAP) que se utilizam do PPC como elemento norteador na 

elaboração de sua disciplina 
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Gráfico 4. Percentual representativo dos professores da área pedagógica (PAP) que 

utilizam o PPC como elemento norteador na elaboração de sua disciplina 

 

40%

60%

PAP - Que utilizam o PPC PAP - Que Não utilizam o PPC

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Os dados coletados constituem-se em resultados significativos na presente 

investigação. Pensar a formação inicial dos futuros pedagogos, e quem os formam, ou seja - 

professores que formam professores - tem-se a afirmar que foi vital estar com eles, 

compreender como concebem a docência, como se percebem como professores, quais saberes 

julgam ser imprescindíveis para a formação do futuro profissional, e como refletem acerca 

dos referenciais que consideram importantes para formar professores - referenciais que 

orientam e afetam sua prática pedagógica. Mais claramente, seja por meio de experiências 

formativas que vivenciaram na graduação – ou na formação continuada, experiências que eles 

elegeram como aquelas que os conduziram a pensar a profissão, desestabilizando suas 

crenças, ou confirmando-as, desenvolvendo a faceta de pesquisador de si e de sua prática.  

E, para dar conta dessa ação visceral de investigar, foi preciso estabelecer pontos de 

ancoragem  - dimensões de análise que melhor pudessem aclarar o objeto de estudo. 

Na análise dos discursos do grupo de professores investigados percebe-se que o grupo 

de docentes da área pedagógica estabeleceu uma relação maior com o Projeto Pedagógico do 

Curso, o que indica, provavelmente, que sua formação específica na área da educação possa 

tê-lo conduzido a eleger o PPC como um dos elementos norteadores na elaboração de sua 

disciplina. É, exatamente esse o ponto de interesse, o objetivo da presente pesquisa, 

evidenciar que é necessário considerar o PPC enquanto elo, ponte de ligação entre os 

professores da área pedagógica e da área específica. Assim, os professores precisam trabalhar 
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coletivamente, de modo integrador, as disciplinas precisam se comunicar por meio de seus 

interlocutores  - os professores - . Daí porque faz-se necessária a realização de reuniões entre 

os membros que formam a verdadeira face do curso de pedagogia. 

À vista do exposto, podemos entender que a identidade docente dos futuros 

professores do curso de pedagogia é cruzada pelas representações que seus mestres possuem 

acerca da docência, pelos saberes que compõem seu arsenal pedagógico – sua formação 

profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes da experiência de vida. 

Acreditamos que este capítulo tenha lançado um feixe de luz na compreensão das 

experiências vivenciadas na composição dos referenciais dos professores que formam futuros 

professores de um curso de Pedagogia. Acreditamos servirá de base para estabelecer novos 

diálogos e novos horizontes. 

Desta forma, o estudo não teve como pretensão a produção de determinada teoria ou 

programa pedagógico, tampouco referendar modos de ser professor, mas sim, e tão somente, 

compor um marco reflexivo acerca da formação inicial de professores de formam professores 

e seus referenciais acerca do pensar coletivo envolvendo o Projeto Pedagógico, de modo que 

possa ser compartilhado, discutido e transformado. 

Segue-se como parte de encerramento da presente pesquisa, a proposição de alguns 

encaminhamentos relacionados à temática central do estudo. 
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V. DE VOLTA AO INÍCIO: RESPOSTAS AO PROBLEMA DA PESQUISA  

 

 

 

 

 

 

     

 

A Pedagogia 

Por trás 

A máscara  

Entreposta  

 

Na Cara 

O Rosto 

No Rosto 

A Face 

 

Na Face 

Máscaras 

Interface 

Caras 

 

Retira a Máscara 

Admita a face 

Reformule 

 

Dê um fim 

Ao fim... 

E recomece  

No infinito 

 
 (Marciléia Sampaio) 
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De volta ao Início: respostas ao Problema da Pesquisa 

 

“Talvez não haja dúvida nenhuma de que a peça fundamental no 

desenvolvimento da docência universitária são os professores. Sendo 

as universidades “instituições formativas”, ninguém deveria 

desprezar nem o papel dessa função primordial, nem a importância 

daqueles que a exercem.” 

Zabalza, 2009, p.105. 

 

 

egundo Machado (2003), os cursos de formação inicial têm recebido 

expressivas críticas, sobretudo, no que se refere a não contribuição para a 

formação de um profissional capaz de compreender o significado de sua 

profissão, bem como, o seu papel para com a sociedade na qual vive. O que 

se percebe é uma propagação de um ensino distante das reais necessidades formativas dos 

futuros professores, a permitir separar a teoria da prática, justamente por trabalhar sob o 

enfoque idealizado de aluno, de escola, de professores e de ensino. 

 Os cursos de formação de professores para as séries iniciais do ensino fundamental, 

em nível superior, necessitam ser reelaborados. Para tanto, propõe-se a perspectiva 

da formação do professor como um intelectual crítico reflexivo. A formação deve 

ser entendida como um processo dinâmico e evolutivo que articule a formação 

inicial e a continuada, que ainda proporcione ao futuro professor a 

compreensão da formação como um processo permanente numa perspectiva de 

desenvolvimento profissional do professor. (MACHADO, 2003, p.82). 

          Na formação de professores, ensinam-se teorias sociológicas, psicológicas, didáticas, 

filosóficas, históricas, etc. Em assim sendo, é possível considerar “normal” a presença de 

significativas discordâncias entre os modelos de representações utilizados por este grupo de 

educadores do ensino superior - questão evidenciada nesta pesquisa. 

Cientes estamos de que os professores diferem entre si por diversos fatores, entre os quais, os 

relacionados ao trabalho, bem como aos vinculados à sua qualificação. Essas diferenças são 

vistas na sua prática de sala de aula, no seu desempenho, nos seus conhecimentos e nas suas 

competências e habilidades.  

Na esteira dessas ponderações, urge repensar a formação inicial dos professores, tendo 

como pauta a análise do curso de pedagogia e sua relação com o Projeto Pedagógico, 

incluindo os referenciais dos docentes universitários. Porém, com a intenção de ir além do 

aparente, desvelando as múltiplas máscaras do referido curso. 

 

S 
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5.1 Respostas aos problemas: contribuições da pesquisa de campo  

5.1.1 Ouvindo os Professores Universitários  

Seguindo a pesquisa... Voltamos ao início... 

Na introdução desta investigação, trouxemos três grandes indagações na forma de 

problematização: a primeira quanto aos referenciais dos Professores Universitários, mais 

especificamente: Quais os referenciais que os Professores de uma Universidade Pública do 

Interior do Estado de São Paulo trazem para a docência em um Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, uma vez oriundos da área da educação e de áreas de conhecimentos específicos? 

Complementa-se, Como esses referenciais se manifestam no processo de construção do 

Projeto Pedagógico do Curso? 

O segundo questionamento diz respeito a: Quais referenciais os professores dos cursos 

de Licenciatura em Pedagogia (área pedagógica e específica) utilizam para o desenvolvimento 

de suas disciplinas? Como terceira indagação tem-se que: Na comparação dos referenciais 

trazidos pelos professores dos cursos de Licenciatura em Pedagogia (área pedagógica e 

específica) com o Projeto Pedagógico do curso (PPC) construído, de que forma esses 

referenciais trazidos pelos professores dos cursos de Licenciatura em Pedagogia (área 

pedagógica e específica) encontram-se ou não integrados no planejamento e no 

desenvolvimento das diversas disciplinas?   

Em busca de respostas a tais indagações decidimos caminhar para o campo de 

pesquisa. Foram entrevistados nove professores universitários com o intuito de encontrar 

possíveis respostas ao problema inicial. Eis algumas respostas. 

Primeiramente nos propusemos a responder quais referenciais que os Professores 

Universitários trazem para a docência em um Curso de Licenciatura em Pedagogia?  

Obtivemos entendimento de que esses referenciais são provindos de quatro grandes 

dimensões que os parametrizam, quais sejam: 

 1.Referenciais Formativos: Encontram-se vinculados à formação acadêmica. 

Observa-se em grande parte dos relatos dos professores investigados que os referenciais 

norteadores da sua prática estão atrelados ao que obtiveram na formação inicial e/ou 

continuada. 

“Então este programa que eu dou aula hoje para o curso de pedagogia, ele tem um 

pouco de referencias mais do mestrado e doutorado do que da formação em 

graduação...”  
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Os professores usam de seus próprios referencias formativos teóricos e práticos. 

Consideram que “quase tudo da [minha] formação acadêmica em nível de pós-graduação influencia 

na construção do programa de ensino. Ser professora eu aprendi quando eu fui pro exercício da 

profissão, e quando eu fui para pós-graduação...” 

Para Zabalza (2009, p.107), muitos professores universitários se autodefinem mais sob 

o âmbito científico, ou seja, como matemáticos, biólogos, engenheiros, ou médicos, do que 

como docentes universitários. O autor afirma que a identidade do professor repousa sobre o 

que sente sobre si; sobre o que sabe; os livros que lê ou escreve; os colegas com os quais se 

relaciona; os congressos que frequenta; as conversas profissionais que mantém, etc. Assim, os 

professores costumam estar mais centrados nas suas especificidades científicas do que em 

suas atividades docentes.  

No entanto, outro professor da área pedagógica justificou sua escolha por alguns 

teóricos clássicos, entre eles: Piaget e Vygotsky por terem feito parte da sua formação inicial; 

já o Ausubel afirma que o influenciou totalmente na pós-graduação. 

2.Referenciais Clássicos: Nesta dimensão, os sujeitos investigados referem-se aos 

autores clássicos, como autores de renome e considerados importantes para a Pedagogia e/ou 

para a Educação. Nas falas dos professores foi possível constatar repetidas vezes a menção de 

clássicos como: Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Montessori, Saviani, e Libâneo ( junto aos 

entrevistados da área de específicas e pedagógica). Autores como: Ausubel, Terezinha Rios, 

Ilma Veiga, Tardif e Masetto (mencionados repetidas vezes apenas nas falas dos professores 

da área pedagógica), isto porque são significativos para o curso de pedagogia.   

Já um educador da área pedagógica relatou sobre a importância dos clássicos: “[...] 

apresentava para os alunos os clássicos da sociologia, os clássicos da filosofia, os clássicos 

da didática... essa parte mais enciclopedista da formação do aluno. Uma formação que 

enriquece e que permite aos alunos compreender a história da pedagogia, da área como ela 

se forma”. 

3.Referenciais de Ideários e Vivências Pessoais: neste item observamos que os 

professores investigados pautaram-se em suas próprias crenças com relação ao ensino, ao 

optarem por autores que consideravam “ideais” e/ou “essenciais” para o curso de pedagogia, e 

sobre eles desenvolvem sua prática. 

Destacamos relato de um educador da área pedagógica que se refere à elaboração do 

seu plano de ensino. O educador relatou que elaborou seu plano de ensino a partir das coisas 

que ele acreditava, que não passa pela questão de datas comemorativas na pré-escolarização, 

nem por alfabetização precoce. Afirmou: “fiz um plano dentro daquilo que eu acredito.” 
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4. Referencial Político Pedagógico do Curso: No que se refere a esta questão, notam-

se presente: o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes Curriculares para o Curso 

de Pedagogia; enfim, são as normas burocráticas previstas pelo Departamento de Educação.  

Assim, aos referenciais que os Professores Universitários trazem para a docência em um 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, estão relacionados por essência, a sua formação, 

principalmente a continuada. Relacionam-se também com os referenciais clássicos, sobretudo 

autores renomados.  

Por fim, incluem-se às suas próprias crenças e concepções pedagógicas, a menção 

restritiva, ou em alguns casos, nenhuma de referenciais advindos do Projeto Pedagógico do 

Curso, mais especificamente, as Diretrizes Curriculares para o curso de pedagogia, ou ainda, 

as ementas das disciplinas, que apenas são cumpridas como mera exigência. Destacamos 

então, que a elaboração da disciplina efetiva-se, quase que por assim dizer, exclusivamente 

com base em seus referenciais de vida acadêmica, crenças e ideários pedagógicos.  

Isto posto, consideramos que os referenciais que os professores universitários trazem 

para a docência de um curso de pedagogia estão norteados por 4 (quatro) coordenadas, 

entendidas como referenciais docentes que parametrizam o perfil de formação do curso de 

pedagogia, que são: Referenciais Formativos, Referenciais Clássicos, Referenciais de 

Ideários Pedagógicos, e Referenciais Político Pedagógico do Curso, conforme ilustração 

esquemática que segue:   

 

Figura 1. Representação ilustrativa dos referenciais para o Curso de Pedagogia 

 

 

Fonte: Ilustração elaborada pela pesquisadora. 

O esquema elaborado evidencia que apesar do discurso ser a integração, aspecto 

presente no plano das políticas públicas, nas Diretrizes Curriculares para o Curso de 
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Pedagogia, e também no Projeto Político do Curso, a fala dos entrevistados revela um 

antagonismo entre aquilo que está no texto, e aquilo que vivenciam no contexto do cotidiano. 

As falas dos professores entrevistados demonstram um “status quo”, ou seja, uma 

condição que difere do previsto nos textos do PPC, uma vez que tais falas anunciam a prática 

de situações repetitivas em relação ao que está proposto.  Sob essa ótica, não ocorre a 

integração, muito menos um processo de mudança, de transcendência ao que está 

tendencialmente posto. Dessa forma, cada referencial apresenta-se distanciado no espaço e 

tempo, ou seja, o texto encontra-se fora do contexto, e, portanto, cada parte não 

interseccionada e não interfaciada ao curso de pedagogia. 

Após a análise das entrevistas, também foi possível observar nos relatos dos 

professores, que o referencial prevalente e representativo foi o de suas crenças/ideários e 

vivências pessoais. Evidenciou-se que a predominância recaiu sobre aquilo que eles 

compreendem ser mais adequado para a formação. Portanto, não aconteceram debates e nem 

tão pouco, uma construção coletiva. Feriu-se gravemente aquilo que se deseja enquanto curso 

de formação para professores, ou seja, um curso construído num coletivo, com princípios e 

objetivos congruentes, com a possibilidade de se estabelecer integradamente, a relação das 

disciplinas e das ementas. É o que se esperava, ao menos, de um curso de Pedagogia. 

Assim, o Projeto Político Pedagógico seria, então, como o Ponto Gravitacional de 

Integração do curso de Pedagogia, e sob sua órbita girariam os referenciais. Assim, tais 

referenciais não se configurariam limitados ou delimitados. Admitir-se-ia dessa forma, uma 

abertura a garantir a latência e a transformação do espaço - tempo, por meio de um diálogo 

fértil que conduziria à germinação de ideias, a ponto de que cada parte se modificaria e não se 

amoldaria a um esquema estático.  

5.2 Dialogando com os Teóricos e Investigados 

Ainda neste sentido, Fabre (2004) descreve que será a pedagogia uma questão simples 

que depende de um dom ou de uma experiência adquirida no exercício da profissão, é 

desconsiderada em proveito somente da lógica dos saberes a transmitir, ou será então as 

ciências humanas e mesmo as ciências da educação que podem fundar a ação educativa. 

 Em resposta à segunda pergunta da problemática inicial, que se referia em identificar e 

compreender os referenciais que os professores universitários de um curso de Licenciatura em 

Pedagogia (área pedagógica e específica) usam para o desenvolvimento de suas disciplinas 

e, seguindo o diálogo entre os teóricos e as experiências práticas dos sujeitos investigados 
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buscou-se dimensionar se esses referenciais trazidos pelos professores dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia (área pedagógica e específica) encontravam-se ou não integrados 

no planejamento e no desenvolvimento das diversas disciplinas e dos programas de ensino.   

Segue-se pois, com base nos relatos dos professores universitários a identificação de 

quais, dos quatro referenciais anteriormente mencionados, são utilizados para se 

desenvolver/elaborar o programa de ensino de cada disciplina. 

  

5.3 Referenciais que os Professores Universitários lançam mão  

para elaborar o Programa de Ensino da Disciplina 

 
Os professores investigados, ao serem indagados como elaboravam o programa de 

ensino, e ainda quais fontes norteavam a construção de sua disciplina, mencionaram de modo 

similar essa questão, relatando que o programa “já vem pronto”, previsto no projeto 

pedagógico do curso, e que a ementa do curso “não pode ser mexida”, sem aprovação dos 

professores da área de formação. Os professores relataram também que “o programa já era 

um programa pronto. E a gente assim, não tem muita abertura para mexer significativamente 

nele (...) eu continuo fazendo essas coisas que considero que sejam importantes...”. 

Ao relatarem quais referenciais se valem para elaborar suas disciplinas, dois dos 

quatro referenciais se destacaram, quais sejam: Referenciais do Projeto Político Pedagógico, 

ou seja, aquilo que o PPC estabeleceu como importante para o curso, sugerindo não haver 

muita alteração por parte do professor. Outro referencial a aparecer com destaque foi o 

Referencial do ideário pedagógico, aquilo que o professor entende ser mais adequado ao 

curso, isto é, são referenciais onde desdobram as crenças e concepções pedagógicas dos 

educadores. 

Os relatos dos educadores ainda continuaram no sentido de afirmar que mesmo que 

não constando no programa de ensino, autores que eles consideravam importantes, eles 

acabavam por acrescentar: “um terceiro autor..., dou um jeito de encaixar ... ainda que não seja 

incorporado ao programa (...) Eu nunca tive problema por fazer desta forma, os colegas sabem que 

eu faço isto. Da mesma forma que eles também colocam outras coisas, né... outros conteúdos, outros 

autores”.  

Um professor da área específica afirmou que quando o professor assume as aulas, ele 

recebe o programa da disciplina e que a única coisa que não pode ser alterada é a ementa. 

Destacou que, quem fez a ementa selecionou conforme aquilo que estava previsto no projeto 

pedagógico; portanto, este programa é pensado como aquilo que se faz necessário para o 
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curso de pedagogia. Afirmando que caso não fosse assim, o programa estaria errado. 

Enfatizou que nunca mexeu no programa. 

5.4 Referenciais dos Professores Universitários que se fazem presentes no 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia e a Integração  

A terceira dimensão pressupõe compreender quais são os referenciais dos 

professores universitários que se fazem presentes no Projeto Pedagógico do curso (PPC), 

ao mesmo tempo, verificar  se esses referenciais encontram-se ou não integrados no 

planejamento e no desenvolvimento das diversas disciplinas.   

Para melhor compreender dividiremos em duas partes (A e B). 

A primeira parte vai tratar de explicar quais desses referenciais se fazem presentes na 

elaboração e construção do projeto pedagógico, já a segunda parte visa comparar os 

referenciais trazidos pelos professores dos cursos de Licenciatura em Pedagogia (área 

pedagógica e específica) com o Projeto Pedagógico do curso (PPC) construído, verificando de 

que forma esses referenciais trazidos pelos professores dos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia (área pedagógica e específica) encontram-se ou não integrados com o 

planejamento das demais disciplinas do curso. 

A. Primeira Parte 

Assevera Zabalza (2009) que os problemas enfrentados pelos professores 

universitários estão vinculados a questões comuns ao conjunto de professores, como por 

exemplo: aspectos relativos à motivação dos estudantes, às relações interpessoais e 

institucionais da própria faculdade/universidade, à capacidade de lhes transmitir uma visão da 

vida, e do exercício profissional de acordo com os princípios éticos, e de responsabilidade 

social.  

Vale destacar que além dos referenciais dos docentes, o PPC é elaborado valendo-se 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia.   Professora Guiomar de 

Melo foi convidada para debater o parecer do Estado de São Paulo, que mudou as orientações 

para os cursos de pedagogia e licenciatura; esses documentos também serviram de referência 

na elaboração do PPC, tanto que é possível perceber em algumas partes do PPC, a descrição 
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na íntegra, dos artigos previstos em lei, o que não significa a garantia de um Projeto 

integrador. 

Zabalza (2009) define como pressuposto básico, o papel do formador dos docentes 

universitários e sua dimensão profissional não é tanto a disciplina específica que lecionam, 

mas sim, a missão formadora a que destes professores universitários são exigidas.   

O Professor da Área Pedagógica (PAP3) relatou que se a pedagogia conseguisse 

formar, de fato, um professor que tivesse a dimensão de que trabalha com as grandes áreas do 

conhecimento, e que precisa ter noção básica destas áreas e, principalmente, noções da 

relação professor e aluno, da didática em si e da gestão, isto poderia fazer com que o curso de 

pedagogia avançasse, e muito. 

Ao que tudo indica, o referencial que prevalece quando se discute o Projeto 

Pedagógico, é o Referencial de Ideários e Vivências Pessoais. A pesquisa evidenciou que os 

docentes de um curso de pedagogia estão muito mais relacionados com os ideários e crenças e 

vivências pedagógicas de cada educador, seja no âmbito acadêmico, institucional e social, do 

que em referenciais ligados ao próprio Projeto do Curso. 

É quase por assim dizer, que cada docente constrói sua própria máscara ao lecionar 

num curso de pedagogia. Logo, se há subjetividade por detrás daquilo que se elabora no 

programa de ensino de cada disciplina, então, por mais que exista um ÚNICO Projeto 

Pedagógico do Curso, o qual deveria nortear/direcionar para um lugar semelhante onde todos 

pudessem agir em parceria para atingir os mesmos objetivos, o que se evidencia é uma 

pseudo-ideia de que todos são norteados pelo PPC, (por uma única máscara) mas, que na 

realidade, cada qual tem sua própria face por detrás da máscara do curso de pedagogia. 

Reforçando a importância do PPC, recorre-se à Veiga (2004), quando afirma que: 

O projeto político-pedagógico é mais do que uma formalidade instituída: é 

uma reflexão sobre a educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a 

extensão, a produção e a socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o 

professor e a prática pedagógica que se realiza na universidade. O projeto 

político-pedagógico é uma aproximação maior entre o que se institui e o que 

se transforma em instituinte. Assim, a articulação do instituído com o 

instituinte possibilita a ampliação dos saberes. (VEIGA, 2004, p.25). 

 Vale destacar outro relato de um educador investigado da área específica, que afirmou 

ter tido a oportunidade de ler e conhecer o PPC; relatou a importância de conhecer o PPC, ao 

mesmo tempo, da dificuldade de romper as barreiras institucionais da universidade. 

É preciso que o Projeto Pedagógico do Curso seja assumido na prática, por todos, de 

modo que todos participem de sua elaboração.  Construir um projeto pedagógico coletivo 
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reforça a função da equipe diretiva, da coordenadora no sentido de administrar a elaboração e 

a consecução, em consonância com o grupo de educadores, alunos, funcionários e sociedade. 

Outro investigado narrou que ocorreu um processo de seleção quinzenal, para discutir cada 

tópico do projeto pedagógico do curso; depois houve discussão das disciplinas por ano e, por 

fim, por áreas: áreas de metodologias, áreas de fundamentos. Destacou que o maior problema 

foi o fato de que nem sempre todos os professores participaram; afirmou ainda que há, os que 

sempre participam e os que nunca participam, ou seja, doze ou treze professores se fazem 

presentes, no entanto, o curso tem por volta de 30 (trinta) professores. 

Em outro relato, o educador investigado afirmou que era membro do conselho de 

curso e que ajudou a elaborar parte do projeto pedagógico. Ressaltou que foi uma tentativa de 

elaborar alguma coisa juntos, no coletivo, porém, tudo que se conseguiu foi a elaboração de 

um seminário de pesquisa, um seminário de estágio. Enfim, para o professor, alguma coisa 

aconteceu, mas não foi do jeito que se havia pensado, uma vez que, não houve a integração. 

Enfatizou que este foi um dos fatores frustrantes para a coordenação do curso. 

Ainda nesta narrativa, o entrevistado destacou os motivos pelos quais não ocorreu a 

integração, afirmando que esta situação se deveu à não adesão da grande maioria. Muitos por 

desinteresse e outros porque não sabiam como fazer. Explicou que tem gente que quer, mas 

não sabe como fazer. E não tem coragem de ir lá e perguntar como pode ser feito. 

Em continuidade deste diálogo, seguimos para a segunda parte. 

B. Segunda Parte 

Persiste até nos dias atuais, desacordos sobre qual ou quais são os Referenciais de um 

curso de Pedagogia, tanto por parte dos teóricos, filósofos e estudiosos da área, quanto para o 

próprio corpo docente de um curso de pedagogia. O sentido maior é o de compreender quais 

estudos se fazem necessários para sustentar a formação pedagógica, uma vez que, sequer as 

leis deram conta de definir o conceito de Pedagogia, ou ainda, os referenciais norteadores da 

formação deste futuro professor, motivo pelo qual alguns denominam a Pedagogia de “ciência 

da generalidade.”  

Expandimos este diálogo agora, para os sujeitos investigados e observamos que a 

Pedagogia não se define, aliás, se define conforme as representações singulares de cada 

sujeito que dela se apropria. Talvez aí se explique o porquê do não consenso sobre a 
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pedagogia, devido aos referencias de ideários, crenças e vivências pedagógicas presentes em 

cada docente, seja da área da educação, seja da área específica. 

Complementando a questão trazida no parágrafo anterior sobre os professores da área 

específica e professores da área pedagógica, tem-se como evidente que os educadores da área 

pedagógica trazem consigo referenciais formativos muito semelhantes uns dos outros, bem 

como os referenciais de ideários pedagógicos, isto devido à formação inicial e continuada que 

se ateve exclusivamente à área da educação. 

Por sua vez, tomando por base os referencias formativos e ideários de vivências 

pessoais dos professores da área específica, observa-se haver ampla variação, sobretudo  entre 

professores de diferentes áreas do conhecimento.Essa variação sugere estar atrelada  à 

formação inicial/ continuada de cada educador oriundo de diferentes área do conhecimento. 

Cabe ressaltar, no entanto, que o que se mostrou comum nos professores de área 

específica e de área pedagógica vincula-se ao referencial dos clássicos, pois pouco importa se 

o professor é da área pedagógica ou específica, já que, em algum momento, de sua formação 

teve contato com os clássicos da educação, até porque os professores da área específica 

cursaram licenciatura. 

Ao ser questionado sobre o motivo da escolha por autores clássicos, um professor 

investigado da área específica justificou sua escolha, por entender que os autores clássicos 

têm “boa contribuição”, “boa inserção no meio acadêmico” e são referências em vários cursos 

de licenciatura. São autores normalmente citados em concurso. São autores que têm uma 

história em educação e  em formação de professores. 

O Referencial a suprir o distanciamento dos professores das áreas pedagógicas e 

específicas, servindo como elo, em tese, deveria ser o Referencial Político Pedagógico do 

Curso (PPC), ou seja, por meio deste projeto torna-se-ia possível viabilizar e promover a 

integração dos profissionais. No entanto, o PPC demonstra-se apenas como mero elemento 

formativo, conforme dispositivos previstos em leis, nos pareceres e nas diretrizes. 

Daí porque enfatizamos a necessidade de que os professores da área específica 

tenham, em algum momento de sua vida acadêmica, uma formação continuada na área da 

educação, pois a pesquisa evidenciou que pouco conhecem e utilizam o Projeto político 

pedagógico do curso ao elaborarem suas disciplinas, e ainda destacamos que seus referenciais 

formativos e referenciais de vivências pessoais estão interligados, muito mais com sua 

formação específica, ou seja, Filosofia, Sociologia, Psicologia, etc... , do que necessariamente 

com a área acadêmica. Para Zabalza (2009, p.107), “Isto quer dizer que o lugar onde se 

deposita nossa identidade é no conhecimento sobre a especialidade [...]”. 
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Portanto, os educadores da área específica trazem consigo, tendencialmente,  um olhar 

mais focado nas experiências da sua área, e reduzidos referenciais da educação; afinal, o 

referencial predominante tem sido o de vivências e crenças ligado à sua formação inicial e/ou 

continuada. Assim, a formação do professor da área específica, carece de aprofundamento de 

referenciais voltados à educação (formação na área pedagógica) para que possa atuar e se 

integrar aos demais do curso de Pedagogia. 

Mais uma vez, voltamos ao inicio da pesquisa, na tentativa de buscar respostas às 

indagações, por exemplo: como pensar o mundo sem o ensino de Pedagogia? Será mesmo 

impossível desvincular a Pedagogia do nosso mundo? Ou será que o nosso mundo/curso de 

formação de professores está desvinculado da Pedagogia?  

Muller (2005), neste sentido, relata que os termos “pedagogia” e “pedagogo” são 

frequentemente usados sem muito rigor, atualmente.   

Ainda neste sentido o autor afirma que o pedagogo será, com frequência, aquele ser dúbio, 

voluntarista, ingênuo, e ao mesmo tempo meio escoteiro, perseguindo sabe se lá qual quimera 

educativa “pedagogista” sectária, atribuindo aos seus contemporâneos um amor pela infância 

proporcional à sua ojeriza aos saberes.   

Conforme relatou um professor entrevistado da área específica: “[...] as pessoas do 

curso de pedagogia, os pedagogos em si, não conseguem mais se posicionar com os ativos, 

membros ativos de uma sociedade, mas como membros subalternos e passivos da sociedade.” 

Afirmando “o que estraga a pedagogia é o “pedagogês”, pois o professor não olha pra si.”  

Houssaye (2009) define que a pedagogia não é um campo disciplinar (ao lado da 

filosofia, da sociologia ou da psicologia); a pedagogia neste sentido não é um objeto de 

práticas e concepções a serem analisadas segundo abordagens ou metodológicas; a pedagogia 

também não é uma qualidade, no sentido de um saber-fazer ou um saber-ser a comunicar; a 

pedagogia não pode ser concebida como uma posição ideológica. A pedagogia é uma 

abordagem específica, sendo esta, a reunião mútua e dialética que envolve as questões 

práticas e teóricas educativas. 

Seguindo neste diálogo e direção, um sujeito investigado na área específica, relatou 

extremamente emocionado, com voz de choro e lágrimas aos olhos, que a pedagogia deve ter 

uma preocupação de instrumentalizar as pessoas para que elas possam agir na sociedade. Que 

a pedagogia permita a possibilidade de construir com as pessoas um empoderamento, de 

modo a que possam se articular socialmente. Afirmou que o curso de pedagogia da forma 

como está hoje, ele não faz isto; apenas habilita os futuros professores.  
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 Deste modo, pode-se afirmar que a Pedagogia, de qualquer Curso de Pedagogia, será 

definida pelos sujeitos que dela se apropriarem, ou seja - os docentes universitários -  serão os 

responsáveis pela configuração dada ao curso, foram eles que criaram as múltiplas máscaras 

do curso de pedagogia. Máscaras estas, definidas muito mais pelos seus referenciais 

formativos, por suas vivências pessoais, pelos teóricos clássicos, do que pelos referenciais 

ligados ao Projeto Pedagógico do Curso, ou pelas próprias normas da instituição universitária, 

ou ainda, pelas Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia. Mas, isto não ocorre 

porque, este último desconsidera a vivência de cada professor, desconsidera seus referenciais 

formativos e suas opções por este ou aquele teórico clássico.  

Melhor explicando, quando o professor vai elaborar sua disciplina ou a ementa, este, 

por sua vez, não considera o Projeto Pedagógico do Curso; é quase por assim dizer que, o 

projeto pedagógico do curso é invisivelmente utilizado, embora seja sabido por todos, da sua 

importância. E, este, por sua vez, desconsidera visivelmente os referenciais formativos, os 

ideários e as crenças e vivências pessoais. O Projeto Pedagógico do Curso considera as 

políticas públicas, as diretrizes curriculares, as normas do Ministério de Educação, de modo a 

ser repetição de leis, porém, não sendo resultado do processo do formativo,do qual apenas 

alguns professores participam de sua elaboração. 

Ao realizar estudo sobre o entendimento do Projeto Político Pedagógico de uma 

instituição de ensino superior, seu papel e sua relação com o currículo do curso
57

, Masetto 

(2012) aponta que: 

[...] este tema se reveste de grande atualidade por dois motivos: primeiro 

pela prática costumeira de se contratar professores do ensino superior 

para “ministrar uma disciplina”, colocando o professor prontamente em sala 

de aula, sem ao menos oferecer condições de perceber a relação de sua 

disciplina com as demais disciplinas que integram o currículo do curso. Essa 

constatação é percebida como uma das causas mais sérias e 

comprometedoras à fragmentação do conhecimento da graduação. 

(MASETTO, 2015, p.79). 

O segundo ponto diz respeito às exigências para a aprovação e a avaliação do Projeto 

Político Pedagógico, por parte do Ministério da Educação. (MEC). Masetto (2012) esclarece 

ser o Projeto Político Pedagógico (PPP) o subconjunto mais importante do que o PDI (Plano 

de Desenvolvimento Institucional), também exigido pelo MEC; corresponde ao plano 

estratégico da instituição onde estão definidos os objetivos de uma instituição e os princípios 

educacionais que orientam as atividades, demonstrando os recursos necessários para o 
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 Para aprofundamento dessa temática, sugere-se a leitura da íntegra do livro Competência Pedagógica do 

Professor Universitário.São Paulo: Summus, 2012. 
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cumprimento das metas.  

Conforme relato de um sujeito investigado, ao ser questionado sobre a relação do 

projeto político pedagógico do curso e a disciplina que leciona, afirmou que houve uma 

mudança significativa, porque o Ministério da Educação obrigou a diminuição, ou seja, a 

redução do curso de pedagogia, por da carga horária. Então, muitas disciplinas importantes 

para o curso foram “secundarizadas” e ou “banidas”.  

 Ainda neste sentido, o professor investigado relatou que por causa das exigências do 

Ministério de Educação, perdeu-se uma parte substancial do curso. O que muitas vezes 

permitiu descaracterizar o próprio curso, em função do mero cumprimento de exigências. 

Em contrapartida, observou-se haver consenso entre os educadores em relação à falta de 

participação no coletivo, entre os pares durante a construção do PPC. Se, para um educador da 

área pedagógica, que participou ativamente da construção do PPC, entende que houve perda 

significativa de disciplinas do curso devido exigências do MEC; para outro professor da área 

especifica, que não participou da elaboração do PPC relatou que com a nova construção do 

PPC passou a existir uma tentativa de formar um novo profissional de pedagogia, que não é 

mais aquele centrado no ensino e aprendizagem. Mas, aquele que tem uma visão mais ampla 

do público que ele vai trabalhar.  

Masetto (2012) descreve que o projeto pedagógico do curso deve ser elaborado com a 

participação de todos os membros - comunidade, professores e alunos -  e que caso este seja 

imposto de cima para baixo, a tendência será nunca sair do papel.  

Deste modo, Masetto (2012) ressalta que a construção coletiva ajuda a superar o 

imobilismo e a resistência à mudança, bem como acabar com o individualismo. 

Por que o Projeto Pedagógico é um Projeto Político? Ainda, de acordo com Masetto 

(2012, p.70) é porque estabelece e dá sentido ao compromisso social que a instituição de 

ensino superior assume para com a formação de profissionais e para com os pesquisadores. 

Espera-se, em contrapartida, que os profissionais / pesquisadores desenvolvam por meio de 

sua participação, o compromisso para com a transformação da qualidade de vida dos 

cidadãos. Portanto, a pesquisa verificou que os referenciais trazidos pelos professores dos 

cursos de Licenciatura em Pedagogia (área pedagógica e específica) encontram-se deslocados 

do Projeto Político do Curso, ou seja, tal referencial político pedagógico encontra-se 

distanciado dos sujeitos de pesquisa. Apenas é visto como uma estrutura formal, amarrada 

apenas por uma construção conceitual, por não considerar as vivências pessoais dos sujeitos, 

logo, os sujeitos não o consideram norteador da construção e integração no planejamento das 

disciplinas do curso. 
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5.5 O início do fim  

Será que o fim não teria um início? 

Ou será o início, o começo de um longo caminho para se percorrer até chegar à 

incerteza de um fim, dentro do infinito! 

Como finalizar o que não tem começo ou fim? Como escolher as palavras que expressam as 

aprendizagens consolidadas, os achados da investigação e seus desdobramentos e 

encaminhamentos? Como considerar, o não considerável, mesmo que ao final de todo 

caminho demarcado pela pesquisa, sobre um ponto se desencontra e se encontra entre várias 

alternativas?  

Pergunta: O que tens a narrar como experiência de pesquisa, como contribuições ao 

campo da formação inicial de professores? Ao campo dos professores que formam 

professores? Parece-me voltar à página em branco... Inquietações que me transbordam, me 

imundam, que me antecedem e que ultrapassam os limites de mim... 

Neste capítulo, que me dizem conclusivo, não pretendo rematar uma ideia, enquanto 

um ponto final de algo acabado e morto – [tu não faças de mim algo empilhado e cheio de pó, 

em uma prateleira de estante [mas provoco-te um pensar e um agir a respeito das várias faces 

que estão por detrás das múltiplas máscaras do curso de pedagogia]]. É com a negação do 

medo que ouso apresentar considerações sobre o curso de pedagogia, conforme narrativas dos 

entrevistados e ponderações para se pensar num Curso de Pedagogia mais integrado para a 

docência de qualidade. Tomando por base a fala de uma das professoras da área pedagógica, 

manifesto que a Pedagogia seja o encaminhamento para a melhoria da formação humana, para 

a melhoria da formação da educação, que ela possa ir além dos conteúdos teóricos, portanto, 

que se desenhe de forma humanizada e com sensibilidade.    

5.5.1 Considerando... 

Durante a realização da entrevista, os sujeitos investigados foram indagados com a 

seguinte pergunta: considerando sua experiência docente, quais os pontos a serem indicados 

para a construção de um novo pensar acadêmico voltado à formação do professor para o curso 

de Pedagogia?  

Obtivemos as seguintes considerações, conforme respostas de alguns entrevistados: 

Considerando: “Então eu não consigo pensar em como fazer isto... Eu acho que deve 

mudar. Não sei como! A gente fala tanto em temas geradores, né, pras crianças. Mas, 
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primeiro tem uma resistência muito grande do próprio docente. Mas uma resistência enorme 

dos próprios colegas. Então é assim, não consigo pensar um jeito. Sinceramente. Então é 

isso! Eu acho que precisa mudar. Mas nem na minha disciplina eu tô conseguindo”. 

Considerando: “O nosso curso, ele precisaria ser reorganizado, não por disciplinas, mas a 

gente precisaria trabalhar em forma de projetos, assim como a gente quer que os alunos 

trabalhem nas escolas. Então o quê que eu tenho pensado hoje, nosso currículo está 

dividido... até por disciplina, pensando em carga horária e pensado em professor, isto não 

avança, isto não enriquece, não leva a gente em lugar nenhum”. 

Considerando: “Projetos pedagógicos dos cursos que têm uma matriz mais relevante, mais 

significativa, inovadora, vamos pensar, o que... que a gente tem deixado como elemento 

importante. Considera-se a necessidade de um projeto integrador, interdisciplinar, entre nos 

professores com os alunos, vivenciando essa construção no coletivo”. 

Considerando: “Uma proposta que pudesse ser elaboração é a criação de um projeto que 

pudesse ser interdisciplinar aonde o professor que vai dar sociologia da educação, precisaria 

se predispor para organizar, para trabalhar com seu colega da filosofia. Os dois juntos 

pensando nas disciplinas, os momentos para enriquecer a formação dos seus alunos. Então 

essa matriz que a gente tem hoje, em todos os cursos, que é a maioria dos cursos, que é uma 

matriz disciplinar, sinceramente eu chego à conclusão que ela não resolve”. 

Considerando: “Valorização da universidade para a graduação, o ensino da graduação. Este 

não é valorizado, isto é um tempo perdido, então aí gera uma sensação de individualismo. 

Pra que é que eu vou perder meu tempo de 40 horas semanais tentando ver com o outro 

colega o que ele está dando na disciplina dele, pra gente fazer um trabalho junto. Melhor 

nosso ensino de graduação se isto não é valorizado, se isto não conta nada. Não vale nada. O 

que vale é quanto eu publiquei, o quanto eu não publiquei. Então eu acho que a valorização 

do ensino ela poderia nos auxiliar muitíssimo para que a gente conseguisse melhorar um 

pouco mais o curso. Isto é muito difícil, pois envolve condições de trabalho, envolve 

formação nossa de professor.” 

Considerando: “Então eu não sei se é um descompromisso, ou a desvalorização, do trabalho 

coletivo, dessa melhoria para o ensino de graduação fosse mais valorizado na universidade 

pública, talvez o professor ao invés de ficar em casa escrevendo um artigo, ele traria aqui no 

grupo discutindo o coletivo. Mas, o estar aqui no grupo entre aspas perdendo uma manhã 

inteira, representa, de fato, o quê na valorização dele como profissional da universidade 

pública?  Nada!” 

Considerando: “A articulação e a parceria da universidade com as escolas. Pra fortalecer o 

estágio. Então a vivência de ter um suporte teórico, de ter a vivência na escola de detectar e 

perceber os problemas e a realidade, volta pra universidade para olhar pra aquilo, pra 

discutir aquilo, pra ver caminhos pra aquilo”. 

Considerando: “Eu acho que a gente tinha que começar a estudar mesmo as questões sociais 

das pessoas. As questões antropológicas. As questões etnográficas. Uma pesquisa etnográfica 
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dos nossos alunos, da escola, depois da universidade. Por que eu vou confinar as pessoas 

dentro desses espaços? Que são completamente desarticulados da realidade”. 

Considerando: “O novo do perfil do aluno que chega na universidade. Nós estamos com uma 

diversidade de aluno muito grande. Nós estamos com alunos negros, com alunos 

homossexuais, nós estamos com alunos obesos, nós temos alunos com deficiência. E, às vezes, 

esses alunos vêm de um grupo ou se vinculam a um grupo, às vezes até extremistas. Alunos 

que muitas vezes não tiram notas, eles te ameaçam (...) então isto tem dificultado muito nosso 

trabalho (...) e essa questão também de a gente perceber ao longo do tempo que os alunos 

vem chegando com o conhecimento cada vez mais incipiente”. 

 

 Diante das considerações dos professores universitários, sujeitos da pesquisa, bem 

como após caracterizar os quatro referenciais centrais do curso de pedagogia, tendo em vista 

que estes são os objetivos centrais da pesquisa, apresentamos algumas ponderações para se 

pensar em uma nova proposta para o curso de pedagogia. 

5.5.2 Ponderações para o Curso de Pedagogia 

 Seguem assim, quatro ponderações para se pensar o Curso de Pedagogia: 

 

1 – Conexão dos quatro referenciais na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso, 

PPC, ou seja, propomos que os quatro referenciais evidenciados na pesquisa: Referenciais 

Formativos, Referenciais Clássicos, Referenciais de Ideários Pedagógicos, e Referenciais 

Políticos Pedagógicos do Curso, estejam integrados entre si, e considerados na Elaboração do 

Projeto Pedagógico do Curso. Verificamos por meio da  pesquisa, que o PPC precisa ser 

considerado na prática educacional de cada educador, assim como, as vivências, experiências 

pessoais e a formação individual, pois do contrário acabará reforçando e/ou revalidando a 

cisão entre a teoria e a prática. A figura abaixo representa a dinâmica de um processo de 

integração entre os referenciais. 
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Figura 2. Representação ilustrativa do movimento de integração entre os referenciais 

para o Curso de Pedagogia 

 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Os docentes universitários possuem saberes acerca da própria profissão, do seu 

conteúdo e da sua forma de como ensinar. Reconhecer o que eles pensam “[...] permite 

renovar nossa concepção não só a respeito da formação deles, mas também de suas 

identidades, contribuições e papéis profissionais”, segundo Nóvoa (1995,p.23), 

compreendendo que essas representações se inter-relacionam com suas histórias de vida e 

formação. Enfatiza-se ainda que esses saberes também encontram-se embasados em  teorias, 

em conhecimentos científicos que o apoiam.  

 2 – Integração dos Pares: Garantida pelo envolvimento de todos na construção e 

implementação do Projeto Pedagógico do Curso, e nos Programas de Ensino, manifestado 

pela adoção de atitudes de corresponsabilidade e parcerias, bem como de ações voltadas ao 

desenvolvimento da prática integrada. 

 Para Masetto (2010), atitudes de parcerias e corresponsabilidade se iniciam com um 

pacto entre todos os envolvidos, professor e professor, professor e aluno, para que juntos 

busquem desenvolvimento pessoal e profissional. Destaca ainda que, para que haja um 

compromisso, o primeiro passo é abrir uma discussão sobre a razão dos encontros, sobre os 
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objetivos do que vão juntos buscar. O diálogo sobre a situação de ser um grupo, e como tal 

buscam termos para conhecer uns aos outros, (quem somos, o que pretendemos, o que 

fazemos ali...) e definir alguns interesses comuns que os unam. 

 Tais atitudes e parcerias se consolidam e se fortificam mediante comportamentos que 

os colocam juntos, lado a lado atuando com base nos mesmos objetivos, como equipe de 

trabalho, afirma Masetto (2010, p.177). 

 Em relação à integração, propõe-se: 

3 – Programa de Formação Continuada aos Professores Universitários: Visando o 

conhecimento do Projeto Político Pedagógico como referencial básico para elaboração e 

construção do programa de ensino das disciplinas do curso, de modo a integrar as práticas 

pedagógicas coletivas, propõe-se a realização de reuniões bimestrais entre os professores de 

áreas correlatas, e semestrais para todos os professores, que como grupo possam exercitar 

trocas de experiências e a busca de pontos congruentes de aspectos ligados à prática e aos 

fundamentos.  

4 - Aproximação da Universidade e Escola: Propõe se a integração concreta e efetiva entre 

a Universidade e a Escola para construção de um projeto pedagógico que, de fato, considere 

as reais demandas presentes no universo escolar. 

Segundo um educador investigado, a universidade não pode se furtar da escola pública que 

temos. A universidade não pode se limitar a fazer apenas pesquisa sobre ela; é preciso estar 

em parceria com a escola. E, estar com a escola não significa apenas mandar os alunos de Pós 

– Graduação ou de Graduação para realização de estágio, e fazer observação. É preciso que a 

universidade esteja lá, presente e atuante. É aprender a fazer e como fazer da escola e trazer 

para os espaços universitários. Destacou que quando isto, de fato, acontecer, vai mudar muito 

a prática no ensino superior. 

  Confirmando a fala do educador acima, outro professor entrevistado relatou que o 

modelo de universidade hoje é a Universidade aqui, e a escola lá. De modo que, existe um 

abismo entre essas instituições. Enfatizou que o aluno sai do curso com algumas orientações e 

atravessa o abismo inteiro. Ao chegar na escola recebe informações e identifica que a escola 

está ruim e/ou precária. Então, este aluno ao passar pelo abismo, retorna à faculdade 

desesperado, para “se atualizar”. No entanto, o abismo permanece... Concluiu afirmando ser 

essa uma metáfora a despertar as consciências de que se faz necessário repensar a pedagogia, 

e que os professores universitários compreendam a importância do papel da Faculdade e da 

Escola. 
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 Segundo Bernardete Gatti, em uma entrevista a concedida à revista ÉPOCA, em 

outubro de 2016, o problema da formação de professores começa na universidade. Os 

docentes de pedagogia e das licenciaturas – não sabem ensinar a quem dará aulas. Isso 

acontece porque eles mesmos não aprenderam como fazer isso. A autora afirma que para não 

dizer que a formação didática não existe, considera ser ela precária. Ressalta ainda, que a 

maioria dos futuros professores não aprende como lecionar. Pondera Gatti (2016) ainda, que 

os docentes de pedagogia e das licenciaturas não recebem na faculdade as ferramentas que 

possibilitarão que eles planejem da melhor forma possível de como ensinar ciências, 

matemática, física, química, e mesmo como alfabetizar. Muitos dos professores estão se 

formando, sem saber alfabetizar crianças, isto é um problema grave para a pedagogia. 

5.6 Segue-se para o fim... 

Um fim que não consigo finalizar... Mas é preciso finalizar, ainda que minhas mãos 

querem continuar digitando aquilo que na minha cabeça não para de pensar, preciso parar, 

digo interromper... 

Então, que caiam as MÁSCARAS!  

Retirar a Máscara é preciso.  

É preciso que cada um admita ser a si mesmo.  

É preciso integrar.  

É preciso conhecer a verdadeira face que temos por trás do curso de pedagogia e unir 

as interfaces.  

É preciso transcender no espaço e tempo.  

É preciso adotar parcerias e corresponsabilidades. 

É preciso ser sujeito ativo na órbita gravitacional do PPC - sujeito que retira a máscara 

que nubla o seu rosto e admite que reformular é preciso... 

 

 

 

 

 

 

Por fim, reporto a mim... Pelo meu esforço, minha luta, persistência e teimosia. 
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APÊNDICE A  

PRÉ-TESTE DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO- PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Apresentação 

 

Título da Pesquisa: A PEDAGOGIA POR DETRÁS DE MÚLTIPLAS MÁSCARAS: 

[análise dos referenciais de professores universitários e sua relação com o Projeto 

Pedagógico] 

 

Pesquisador (a) responsável: Marciléia Egidio Sampaio  

Local da coleta de dados: .............................................. 

 

Prezado (a)-----------------------------------------------------  

 

1. Você está convidado (a) a participar desta pesquisa de forma totalmente voluntária.  

 

2. Antes de concordar em participar desta pesquisa (respondendo este questionário e 

entrevista ou...), é muito importante que você compreenda as informações contidas neste 

documento.  

 

3. A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que você se decida a 

participar.  

 

4. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 

penalidade.  

 

Objetivo do estudo: Apresentar uma abordagem sobre os referenciais dos saberes de um 

conjunto representativo de professores, do Curso de Licenciatura em Pedagogia de uma 

Universidade Pública do Estado de São Paulo, a fim de verificar a utilização do Projeto 

Pedagógico. 

 

Procedimento: Sua participação nesta pesquisa consistirá na realização de uma entrevista 

semiestruturada.  

 

Benefícios: O provável benefício será a reflexão sobre suas concepções e envolvimento com 

o tema, e, consequentemente, a construção de conhecimentos.  
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Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas da 

pesquisadora responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados de qualquer forma.  

 

1ª parte- Identificação 

Curso em que leciona:_______________________________________ 

Série/turma:_______________________________________________ 

Há quanto tempo leciona esta disciplina?__________________________ 

Quais cursos têm em seu currículo de formação profissional ( graduação, especialização,etc)? 

___________________________________________________________________________ 

 

2ª parte – Sobre a elaboração/ construção da Disciplina que leciona  

1. De que forma você organiza a preparação de suas aulas? 

___________________________________________________________________________ 

2. De quais fontes norteadoras você se utiliza para elaboração/construção de suas aulas? 

___________________________________________________________________________ 

3. É realizada integração de sua disciplina com demais disciplinas? Sim (  ) Não(  ) 

Se sim, como o processo de integração de disciplinas é efetivado? 

___________________________________________________________________________ 

4. O tema e a ementa de sua disciplina são elaborados valendo-se de quais referenciais? 

___________________________________________________________________________ 

5. Quais aspectos de sua formação acadêmica influenciam na elaboração/construção de sua 

disciplina? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. O PPC-Projeto Pedagógico do Curso é utilizado como “elemento norteador” para a 

elaboração/construção de sua disciplina? Sim (   ) Não (  ) 

Se sim, de que forma?_________________________________________________________ 

Se não, por que?______________________________________________________________ 

 

7. Quais são os indicadores que prevalecem em você ao escolher os temas de suas aulas? 

___________________________________________________________________________ 

8. Quais referenciais você poderia indicar como sendo congruentes com sua formação inicial 

e o PPC? 

___________________________________________________________________________ 

 

3ª parte – Sobre o seu processo formativo   

1. O Que você entende por Pedagogia? 

___________________________________________________________________________ 

2. Você tem conhecimento, ou já leu na íntegra as Leis de Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Pedagogia? 

___________________________________________________________________________ 
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3. Para você, qual o foco central dos cursos de Pedagogia? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Na sua opinião, quais são os condicionantes que influenciam no trabalho do professor? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Quais são os desafios para o professor de um curso de Pedagogia quando atua com 

especialistas de diferentes formações? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Segundo sua experiência, quais seriam os pontos a serem considerados para a construção de 

um novo currículo acadêmico para a formação do professor? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Enquanto professor, de que forma influencia seus alunos, futuros professores, em relação 

aos seus referenciais docentes? quais são esses referenciais? 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO- PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

1ª parte- Identificação 

Curso em que leciona:_______________________________________ 

Semestre:_________________________________________________ 

Há quanto tempo leciona?_________ 

Qual disciplina?__________________________ 

Poderia descrever um pouco qual sua formação acadêmica?  (graduação, especialização, etc)? 

___________________________________________________________________________ 

2ª parte – Sobre os Referenciais para elaboração/ construção da Disciplina que leciona  

1. Quais aspectos de sua formação acadêmica influenciam na elaboração/construção do 

programa de ensino?__________________________________________________________ 

2. Para você lecionar esta disciplina, como organiza e prepara sua aula? 

___________________________________________________________________________ 

3. Você poderia destacar quais são as fontes norteadoras que utiliza para elaborar sua 

disciplina?  

___________________________________________________________________________ 

4. O tema e a ementa de sua disciplina são elaborados valendo-se de quais referenciais 

(teóricos e práticos)? 

___________________________________________________________________________ 

Destaque alguns referenciais relacionados ao curso de pedagogia: 

____________________________________________________________________ 

5. Quais os conteúdos que você destaca da sua disciplina? Por que considera esses conteúdos 

importantes ao escolher os temas de suas aulas?  

___________________________________________________________________________ 
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6. Enquanto professor, de que forma influencia seus alunos, futuros professores, em relação 

aos seus referenciais docentes?  

___________________________________________________________________________ 

7. Por que você considera que esses referenciais sejam importantes para o aluno de 

pedagogia? 

___________________________________________________________________________ 

3ª parte – Sobre as percepções do PPC 

1 - Quando você trabalha esta disciplina com questões da educação é possível constatar 

alguma integração da sua disciplina com outras disciplinas do curso?  Sim ou não? 

Se sim, cite um exemplo concreto de como ocorre o processo de integração com as demais 

disciplinas? 

___________________________________________________________________________ 

Se não, na sua opinião por quais razões isso ocorre? 

___________________________________________________________________________ 

2 - Você já teve oportunidade de ler ou conhecer na íntegra o Projeto Pedagógico do Curso? 

___________________________________________________________________________ 

3 - Você conseguiu perceber se existem algumas orientações do PPC para a disciplina que 

você leciona? 

___________________________________________________________________________ 

4 - Quais referenciais você destaca como sendo congruentes com sua formação inicial e o 

PPC? 

___________________________________________________________________________ 

4ª parte – Sobre o processo Formativo - Curso de Pedagogia   

1 - Para você, quais seriam as contribuições a destacar de sua disciplina em um curso de 

pedagogia? 

___________________________________________________________________________ 

2 - Você tem conhecimento das Leis de Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia? 

Sim ou não? 

___________________________________________________________________________ 

3 - Já teve contato com os documentos específicos que tratam das Diretrizes Curriculares para 

o Curso de Pedagogia? 

4 - Quais dificuldades você encontra para lecionar no curso de pedagogia? 

___________________________________________________________________________ 
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5 - Considerando sua experiência docente, quais seriam os pontos a serem ressaltados para a 

construção de um novo currículo acadêmico voltado à formação do professor? 

___________________________________________________________________________ 

Você gostaria de acrescentar algo além do que lhe foi perguntado? 

___________________________________________________________________________ 

Agradecemos  sua participação.  
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO- PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Título da Pesquisa: A PEDAGOGIA POR DETRÁS DE MÚLTIPLAS MÁSCARAS: 

[análise dos referenciais de professores universitários e sua relação com o Projeto 

Pedagógico] 

  

 

 

Pesquisador (a) responsável: Marciléia Egidio Sampaio  

 

Local da coleta de dados: Uma Faculdade do Curso de Pedagogia da Universidade Estatual 

Paulista (UNESP)  

 

Prezado (a) _________________________________________________________ 

 

1. Você está convidado (a) a participar desta pesquisa de forma totalmente voluntária.  

 

2. Antes de concordar em participar desta pesquisa (respondendo este questionário e 

entrevista ou...), é muito importante que você compreenda as informações contidas neste 

documento.  

 

3. A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que você se decida a 

participar.  

 

4. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 

penalidade.  

 

Objetivo do estudo:  

Apresentar uma abordagem sobre os referenciais dos saberes de um conjunto representativo 

de professores, do Curso de Licenciatura em Pedagogia de uma Universidade Pública do 

Estado de São Paulo, a fim de verificar a utilização do Projeto Pedagógico. 

 

Procedimento: Sua participação nesta pesquisa consistirá na realização de uma estrevista 

semiestruturada.  
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Benefícios: O provável benefício será a reflexão sobre suas concepções e envolvimento com 

o tema e, consequentemente, a construção de conhecimentos. 

  

Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas da 

pesquisadora responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados de qualquer forma.  

 

São Paulo, 2016  

 

Marciléia Egidio Sampaio 
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APÊNDICE D  

ENTREVISTA 

 

Entrevista com Professor que leciona a  

Disciplina de Metodologia do Ensino de Educação Física 

 

 

Entrevistadora - Qual curso que você leciona? 

Entrevistado: - Pedagogia e Educação Física. 

Entrevistadora - Semestre? 

Entrevistado: 3º e 4º ano. 

Entrevistadora - Há quanto tempo?  

Entrevistado: 4 anos  

Entrevistadora - Poderia descrever um pouco qual sua formação acadêmica? 

Entrevistado: - Bom. Eu tenho dois cursos de graduação, na época tinha esse nome mais 

específico, eu fiz Filosofia na PUC/ Campinas. Terminei em 80. Não em 84... Aí depois fiz 

Educação física na UNIMEP, de Piracicaba em 1990. Daí logo em seguida, iniciei no 

mestrado... Lá mesmo na UNIMEP. Naquela época chamava curso de Filosofia em 

Educação. Mas, hoje já deve ter mudado. O período que eu fiquei lá não tinha doutorado, só 

mestrado, e foi justamente quando me formei em 93. E em 94 eu prestei concurso aqui... 

Naquele ano era permitido prestar só com mestrado, prestei concurso e fui aprovado, e daí 

assumi aqui, em 95. Trabalhava no curso de Educação física, porque naquela ocasião era 

uma disciplina específica que chamava Estágio Supervisionado de Educação Física. Era uma 

disciplina escolar que era do Departamento de Educação. Aí depois com as reformas 

curriculares e reestruturação do curso, essa disciplina extinguiu. Daí a partir disto a gente 

foi para outras disciplinas. No Caso lá da Educação Física comecei a trabalhar educação 

física para pessoas com deficiência, e com História da Educação. E pra pedagogia essa 

disciplina de Metodologia e Prática de Ensino da Educação Física II e Metodologia de 

pesquisa, que eu estou atuando no momento. 

Entrevistadora - Quais aspectos da sua formação acadêmica influenciam-na elaboração / na 

construção do seu programa de ensino? 

Entrevistado:- Desta Disciplina? 

Entrevistadora - Sim. Desta disciplina. 
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Entrevistado: - Então, aí... Nós pensamos esta disciplina conjuntamente eu e o “Professor 

H”. Quando nós fomos convidados a dar disciplina no curso, nós pensamos uma disciplina 

que permitisse aos estudantes de pedagogia, entender aspectos gerais da educação física, pra 

trabalhar com as crianças de idade infantil, e nessa disciplina que eu trabalho basicamente, 

eu procuro trabalhar dinâmica de grupo, para que as alunas possam em sala de aula... é, é, é 

...desenvolver algumas brincadeiras tradicionais, essas brincadeiras infantis que ajudam no 

desenvolvimento cognitivo, na melhora da coordenação motora, no desenvolvimento da 

agilidade corporal. E referenciando-se a autores que trabalham com a educação física no 

ensino infantil. 

Entrevistadora - Quais autores? 

Entrevistado: Nós temos específicos, um deles que eu gosto muito é o Marcos Meira que é da 

USP/SP; nós temos um pessoal da Unicamp, como: Jocimar Daolio, João Batista Freire. O 

próprio referencial pedagógico do Ministério da Educação, a proposta curricular do Estado 

de São Paulo, nê! Que reflete sobre esta questão, desde a educação infantil até o ensino 

médio então a gente vai, a gente navega por esses autores e por esses referenciais 

pedagógicos. 

Entrevistadora - Como você organiza e planeja suas aulas? 

Entrevistado: - (silêncio). Bom a minha disciplina, ela é de 30 (trinta) horas, porque ela é 

essencialmente prática. A parte teórica fica na primeira parte com o José Milton... Então é... 

Elas têm toda parte teórica, didática e tal... e ...eu não entro nesta questão. Então eu me 

organizo de forma é... prática. Eu trabalho com os alunos de 5 anos, é ...é... no início do 

semestre (os tênis), as atividades que serão trabalhadas nessas 30 horas, que dá mais ou 

menos de 5 a 6 encontros no semestre, e defino. Organizo em grupo, cada grupo tem um tema 

daí eles têm um texto base que eu dou, que é um texto basicamente que eu dou de conteúdos, 

brincadeiras e atividades lúdicas. Daí cada grupo tem uma aula pra apresentar. Na primeira 

parte eu faço uma dinâmica e explico pro pessoal, na segunda, o grupo trabalha. Deste jeito 

que eu tenho feito neste período. 

Entrevistadora - Desses referenciais teóricos que você citou, além destes utiliza-se de outras 

fontes norteadoras para o planejamento do seu programa de ensino? 

 Entrevistado: - (o entrevistado pergunta) – Essas fontes seriam alguns vídeos, alguns 

documentos? 

Entrevistadora - Sim. (responde a entrevistadora) 

Entrevistado: - Eu uso documentários, vídeos que abordam a questão destas aulas nas 

unidades escolares. Eu faço muitos comentários também, dando sugestões de leitura vídeos 
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porque em trinta horas eu não consigo passar tudo que eu preciso, o próprio grupo percebe 

que a dificuldade que tem em perceber alguma coisa no curso de pedagogia. e, elas falam e 

relatam que trinta horas é muito pouco. 

Entrevistadora - O tema e a ementa da sua disciplina são elaborados valendo-se de quais 

referenciais? 

Entrevistado: Nossos referenciais são da área da educação física e da educação.  

Entrevistadora - Você poderia citar alguns da educação? 

Entrevistado:- Da Educação? (expressão de dúvida) 

Entrevistadora - É! 

Entrevistado: - É... da Educação... Não me lembro bem (silêncio) a gente usa muito 

autores... talvez alguns autores mais antigos. Eu acho que alguns que estão mais próximos a 

essa pedagogia que eu gosto de trabalhar é uma pedagogia mais aberta mais centralizada no 

aluno, sou muito fã das obras de Paulo Freire, e acho que muitos autores hoje... Que tem 

uma abordagem diferente porque beberam na fonte de Paulo Freire. Mas por exemplo, eu 

gosto muito de Saviani que é um autor que tem muito a contribuir com a educação, de modo 

geral. Tem alguns autores mais recentes que não consigo lembrar os nomes, assim... 

Entrevistadora – Por que você considera que esses autores sejam importantes para o curso de 

pedagogia? 

Entrevistado:- Olha primeiro porque são autores clássicos, não é [...]. Eles têm boas 

contribuições e boa inserção no meio acadêmico e são referências em vários cursos de 

licenciatura. São autores normalmente citados em concurso. São autores que tem uma 

história em educação em formação de professores. Mais tem outros que eu acho que são 

importantes que fizeram parte da minha formação como Marilena Chauí, Moacir Gadotti, 

alguns clássicos da filosofia. Mas é o que eu me lembro assim. 

Entrevistadora - Com esses referenciais, você influencia os alunos do curso de pedagogia? 

Entrevistado: - Sim. Um pouco eu acho que é [...] é fundamental para o curso de formação 

de professores terem a leitura destes clássicos brasileiros e até não brasileiros.  

Entrevistadora - Existe integração da sua disciplina com outras disciplinas do curso? 

 - Sim.  

Entrevistadora - Pode me dar um exemplo de como esta integração acontece? 

Entrevistado: - Bom... é.... isto pelos relatos dos estudantes. Ontem mesmo tive um 

depoimento assim. Eu dei uma atividade na aula passa em sala de aula. É uma brincadeira 

que eu chamo de ruas e avenidas. Não sei se você conhece. Ela é uma atividade inclusiva. 

(entrevistadora balança a cabeça em negativa). 
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Entrevistado: - Daí ontem na aula uma estudante chegou pra mim é disse sabe professor 

aquela atividade que você deu semana passada eu apliquei no estágio. Na escola eu estou 

trabalhando com as crianças de quarta serie. Daí eu perguntei: - Ah! O que você achou 

disto? –Foi fantástico (respondeu ela). As crianças participaram, as crianças gostaram. E as 

professoras que viram a atividade acontecer elogiaram muito. Né. Aí... Eu falei assim: “o que 

você destaca em cima disto?”.  Ela falou que foi uma aula de educação física que a própria 

professora de educação física não conhecia a brincadeira. Então em cima disto. Isto foi 

ontem muito recente [...] mas tem falas com discussões anteriores que eles dizem isto que a 

participação do curso é: a disciplina favorece muito nesta questão interativa, das crianças e 

também dos outros colegas. Que passam a perceber que.. melhoras significativas nas 

crianças que possam auxiliar em outras disciplinas. 

Entrevistadora - Em algum momento existem reuniões para discutir sua disciplina com outra 

disciplina do curso? 

Entrevistado: - Aqui? 

Entrevistadora - Aqui. 

Entrevistado: - A gente tem essas discussões no inicio do ano. Com aquelas reuniões de 

planejamento e de replanejamento; a professora coordenadora adotou essa medida a partir 

do ano passado. Então a gente tem alguns encontros por áreas: áreas didáticas, 

metodologias... a gente pode... e conversa sobre nossas disciplinas com outros colegas. 

Entrevistadora - Só no inicio do ano? 

Entrevistado: - Só no inicio do ano... Sabe por que? De uns três anos pra cá... A gente teve 

muitos atropelamentos em três anos duas greves... Muitas atividades que a gente programa 

que a gente quer fazer... A gente acaba suspendendo por causa do calendário... é ... é... Por 

causa destes atropelamentos né... Que acabam acontecendo no ano isto dificulta muito, né! A 

gente teve agora um encontra da pedagogia. Eu pude trabalhar um minicurso da semana da 

pedagogia com um tema que abordou a educação física inclusiva. Para minha surpresa, tive 

vinte e dois inscritos, eu acho que iria ter lá 5 ou 6  interessados, mas apareceram lá 22 ... E 

a avaliação foi muito positiva. Gostaram, acharam muito interessante, como eu abordei as 

atividades, né. Abordei a parte teórica e a parte pratica com atividades que podem ser com 

atividades inclusivas, que pode ser numa aula de educação física. Ou de outra atividade 

recreativa dentro de uma escola por exemplo. 

Entrevistadora - Talvez não tenha ainda entendido minha pergunta. Tentarei ser mais clara. 

Por exemplo: Digamos que tenha uma disciplina da psicologia da educação e você esteja 
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trabalhando o mesmo tema que essa professora da psicologia da educação. Existe uma troca 

entre você e está professora para saberem como estão trabalhando o mesmo tema? 

- Não. Ainda não.  

Entrevistadora - Você já teve oportunidade de ler ou conhecer o projeto pedagógico do curso 

de pedagogia na integra? 

Entrevistado: - Não. Na íntegra não. 

Entrevistadora - Da parte que você teve conhecimento. Você consegue estabelecer alguma 

relação com o seu programa de ensino? 

- (silêncio).  

Entrevistadora - É possível estabelecer alguma relação?  

Entrevistado: - Não.  É existe uma relação porque sem essa disciplina como as outras de 

pratica... hum! Como de história, matemática e física não existiam, antes e passaram a existir 

no projeto pedagógico é porque existe uma tentativa de formar um novo profissional de 

pedagogia... e não aquele pedagogo mais centrado no ensino e aprendizagem. Mas, aquele 

que tem uma visão mais ampla daquele público que ele vai trabalhar... .né! A criança é um 

universo cem por cento, eu falo muito disto nas aulas. Até dez anos, por exemplo, a criança é 

um universo 100 %. Então ela... ela...tudo que você passa pra ela, ela vai absolve. E o 

pedagogo é importante, o pedagogo é aquele que primeiro vai esta junto com essa criança. É 

quem vai fazer o primeiro ponto, a primeira ligação do segundo que ela passa a ver coisa... 

Então eu percebo que há esta ligação [...]. Com essas disciplinas. Justamente para ela ter 

essa formação mais geral. Não é? Dá uma visão mais geral do que é educação física. O que 

também é recente para este mundo infantil. Quando me formei em educação física não se 

falava em educação física para criança em nenhum momento se falava a partir da quinta 

série, e a criança lá trás [...]. No início ... A educação física mudou isto também. Então pra 

ela está na pedagogia isto é um avança muito significativo, muito grande.  

Entrevistadora - Você afirmar que estas são as contribuições da sua disciplina para o curso 

de pedagogia? 

Entrevistado: - Sim. Na minha visão. Né... eu gosto de trabalhar essa disciplina no curso de 

pedagogia por dois motivo: primeiro porque ela [...] é importante, porque ela tem essa nova 

visão da educação física para as crianças. Então como a pedagogia ela vai trabalhar com a 

criança, então ela é importante; segundo: pela receptividade dos alunos no curso de 

pedagogia, porque eles relatam coisas significativas, depois que termina a disciplina. E 

durante a disciplina. Eu já brinco assim, que já deveria ter mais hora aula.  

Entrevistadora - São só trinta horas? 
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Entrevistado: - Sim. 

Entrevistadora - Você chegou conhecer as novas diretrizes curriculares para o curso de 

pedagogia? 

Entrevistado: - Não. Eu não li toda, ela na integra... mas a gente tem ...quando temos 

reuniões a gente passa ler alguns pontos importantes, porque a pedagogia com a disciplina 

de metodologia de pesquisa que é a elaboração do TCCS, a gente passa entender estes 

referenciais com uma nova visão do que ela pode oferecer na formação dos estudantes. 

Entrevistadora - Você encontrou alguma dificuldade ao lecionar no curso de pedagogia? 

Entrevistado: - Não.  É como eu disse na anterior a receptividade dos alunos é muito 

grande... tem horas que eu acho [...] que posso até está falando bobagem[...]. Não tem muita 

diferença de pedagogo e educador físico no inicio. (risos). Existem assim, as atividades 

pedagógicas, por exemplo, e as que se assemelham com as pedagogias e as de educação 

física. Porque se a gente trabalha lá esse sujeito que vai trabalhar na escola, é na essência 

ele é um pedagogo, porque vai trabalhar ensino e aprendizagem, dentro do universo infantil, 

né. 

Entrevistadora - Referente à suas experiências acadêmica é possível pensar em um novo 

currículo acadêmico para o curso de pedagogia? 

Entrevistado: - Essa pergunta é difícil responde. 

 (silêncio) 

Entrevistado: - Porque a pedagogia acabou de passar por uma nova estrutura curricular de 

2015. Aqui, no nosso caso, eu não sei em outras unidades como estão, mas em relação à 

Educação Física [...] se ela vai mudar o nome aí... como a gente falou anteriormente . Essa 

disciplina vai passar a ter 45 horas, ela aumentou mais 15 horas né... e a outra primeira 75. 

Então vai dar 130 horas. E vai aumentar um pouco mais. Então eu não sei se vai alterar 

muita coisa, mas eu penso que do jeito que ela esta estruturada ele consegue oferecer algo 

diferente para o estudante de pedagogia, é né... e no relato que os estudantes fazem a gente 

percebe que a Educação Física esta contribuindo muito pra eles. Né... não sei se estou 

respondendo. 

Entrevistadora - ótimo. Vou acrescentar mais uma pergunta. O que é a pedagogia na sua 

opinião? 

Entrevistado: - (Pensamento)... Segundo a definição clássica de pedagogia é um ato de 

ensinar, né... levar o conhecimento a alguém só que eu acho que uma visão mais recente, a 

pedagogia é uma troca de experiência entre o docente e o discente. Segundo Paulo Freire a 

gente tá no processo de ensino e aprendizagem, então, o docente aprende com o discente, e o 
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discente aprende com o docente. Então eu acho que isso aí... é um ato pedagógico, mas que 

entendo que seja uma forma mais dialética entre o sujeito, penso que seja assim.    

 

Entrevistadora: Agradece a participação e colaboração do entrevistado. 
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APÊNDICE E 

ENTREVISTA 

 

Entrevista com a Professora da  

Disciplina de Gestão e Coordenadora do Curso de Pedagogia 

 

 

Entrevistadora: Qual curso que a senhora leciona? 

Entrevistada: Curso Pedagogia 

Entrevistadora: Qual semestre leciona neste curso? 

Entrevistada: Geralmente... Este ano de 2016 segundo semestre. 

Entrevistadora: Quanto tempo leciona neste curso? 

Entrevistada: Nossa... nem sei te dizer. Eu fiz o curso de pedagogia aqui em 98 foi quando 

eu terminei. Em 99 eu já entrei no mestrado. Daí eu já comecei dar aula no curso como 

substituta. Então desde 99. Mas como concursada, efetiva e tal [...]. Desde 2009. Então como 

substituta 99. E como professora efetiva a partir de 2009. 

Entrevistadora: Qual disciplina que você leciona no curso? 

Entrevistada: Gestão educacional e Organização do trabalho pedagógico. 

Entrevistadora: Poderia me descrever um pouco da sua formação acadêmica? 

Entrevistada: Sim. Eu fiz pedagogia. Bom antes da Pedagogia. No ensino médio eu fiz 

magistério. Eu fiz a antiga habilitação específica em magistério (HEM). Então eu fiz 

habilitação. Depois que eu terminei habilitação eu entrei no curso de pedagogia. Fiz cinco 

anos de pedagogia aqui na faculdade. Período noturno. Eu trabalhava o dia todo e depois fui 

fazer o mestrado em educação. E depois doutorado na área da educação. Este foi o percurso. 

Entrevistadora: Quais os aspectos da sua formação acadêmica influenciaram ou influenciam 

na elaboração ou construção do programa de ensino da disciplina que você leciona no curso 

de pedagogia? 

Entrevistada: Nossa! Como é que eu vou contar isto! Na verdade, eu vou ser bem franca. 

Pouquíssimas coisas porque no curso de magistério eu não tive área de gestão, porque 

formava pra professor. Na pedagogia, quando eu fiz em cinco anos, também só formava pra 

professor nos anos iniciais e nem formação para educação infantil tinha. E gestão então... 

nem se falava! Então a ideia de todas as disciplinas era para os anos iniciais. Eu não tive 

nenhuma disciplina de gestão educacional. A não ser uma disciplina no segundo ano que era 

sobre a antiga Estrutura e Funcionamento de Ensino, que a gente trabalha hoje também, que 
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ajudou um pouquinho. E depois no mestrado e doutorado foi onde eu tive mais discussões da 

área da gestão democrática e tudo mais; a questão da formação do professor... Então este 

programa que eu dou aula hoje para o curso de pedagogia, ele tem um pouco de referencias 

mais do mestrado e doutorado do que da formação em graduação. E de outras coisas que eu 

tive que ir lendo para poder me organizar prestar concursos [...]. Essas coisas todas. Então 

foi mais mestrado e doutorado. Graduação não colaborou tanto não. 

Entrevistadora: Como você organiza e prepara suas aulas? 

Entrevistada: Olha como é que eu faço. Primeiro quando eu vou começar uma disciplina a 

primeira coisa que eu faço é buscar o programa no projeto pedagógico. Então é assim...esta 

disciplina por exemplo ela tem a ementa já dentro do programa do curso. Bom daí eu pego a 

ementa [...]. A gente trabalha por área. Então eu sou de uma área que é a área de gestão. 

Nós somos cinco professores. Então todo semestre a gente se junta. Juntamos nos cinco e 

sentamos. E aí eu digo pro grupo: “Olha eu preparei e organizei o meu programa de ensino 

desta forma”. Eu apresento para meus colegas e eles apresentam os deles pra mim. E aí a 

gente vai um intervindo no programa do outro. Então essa é a primeira coisa. Até que o 

programa fica pronto aprovado pelos meus colegas da área. Daí eu vou pra sala de aula. 

Quando eu chego na sala. Logo no primeiro dia de aula. Eu sempre apresento assim, a 

ementa, o conteúdo básico, algumas bibliografias e referencias que estão no programa. E aí 

eu escuto um pouco dos alunos: o quê eles têm de expectativa da disciplina, e quem são eles. 

Eu gero um pouco desta discussão. A partir disto, daí eu reorganizo o programa. Enfatizando 

aquelas necessidades daquele grupo daquela turma. Então por exemplo: na área de gestão. 

Eles têm no curso uma disciplina que é dada no segundo ano. Duas na verdade, uma no 

primeiro semestre e a outro no segundo semestre. Então dependendo do que eles tiveram 

nestas duas disciplinas, vai ser o foco que eu vou trabalhar na minha disciplina. Entendeu. 

Então como se fosse mais ou menos assim, na verdade, eu tenho a origem da disciplina no 

projeto no projeto pedagógico. Do projeto eu organizo o programa do jeito que eu penso ser 

mais adequado para aquela disciplina. Eu apresento para os meus colegas de área, a gente 

debate, eles dão interferência. Assim como eu interfiro nas deles, também. Depois disto eu 

vou pra sala, converso com a turma. Cada turma eu faço resgate do que eles já tiveram nas 

outras duas disciplinas que tem a ver com a minha e aí eu faço algumas adequações. Eu 

enfatizo mais alguma coisa, mais outra. Por exemplo, já aconteceu comigo o ano passado. De 

eu ter enfatizado um texto e ao começar com os alunos, eles já tinham tido este texto na 

disciplina anterior. Daí eu tenho que reorganizar tudo. Geralmente eu organizo a disciplina, 

o programa assim. Daí você falou outra pergunta. Não era só sobre o programa. Era? 
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Entrevistadora: E na verdade era como você também organiza... (a entrevistada interfere na 

fala) 

Entrevistada: A aula? 

Entrevistadora: Isto! Como prepara suas aulas? 

Entrevistada: Então eu comecei no programa por quê? Porque, a partir do momento que eu 

apresento para os alunos e conheço os alunos eu vou falando, o que tá no programa em cima 

das minhas aulas. Então, o planejamento da aula sai depois deste roteiro todo. Entendeu.  

Entrevistadora: Poderia destacar quais são as fontes norteadoras para elaborar suas aulas? 

Entrevistada: Você fala autores? O que você está pensando? 

Entrevistadora: Sim. Pode ser autores, teóricos, práticos [...] (entrevistada interfere) 

Entrevistada: Para o conteúdo, ou para minha ação didática? 

Entrevistadora: Para o conteúdo do seu programa de ensino? 

Entrevistada: Hum... tá... porque são duas coisas diferentes. Oh... Por exemplo, na hora que 

eu vou organizar e planejar minhas aulas. Um texto, uma autora que eu tenho utilizado 

bastante que é a professora Terezinha Rios. Até comentei uma vez com ela. Quando ela teve 

uma vez aqui. É um texto que ela fala sobre a elaboração e a postura ética na sala de aula. 

Que é um texto de um livro que ela escreveu, há pouco tempo. Na verdade é um capítulo dela 

e o livro chama... Aula. A edição é da editora Cortez. Então a Terezinha e o Libâneo são 

autores que têm me ajudado um pouco a pensar no [...] no contexto de sala. E a professora 

Ilma Veiga e a Selma. Então isto assim, pensando na relação profissional. Agora na hora de 

organizar a parte didática das minhas aulas.  Mas, isto eu não uso no meu programa (risos). 

Porque meu programa é da área de gestão. Então na área de gestão quem eu tenho utilizado 

bastante, o Cury, pensando na área de gestão democrática, o Vitor Paro, que vai tratar um 

pouquinho do que é gestão democrática, a função do coordenador e do diretor de escola. E ... 

têm duas autoras, uma que é a Heloisa Luck que é do Sul, que eu acabo utilizando ela pra 

gente fazer uma crítica, mas não uso tanto as ideias que ela apresenta; o Libâneo com aquele 

livro dele educação escolar, que junta ele a Mirza e o João. Eu acho que são basicamente 

esses três. E como esta disciplina trabalha com a formação do coordenador pedagógico, eu 

tenho utilizado bastante aquela coleção da Loyola sobre coordenador pedagógico, né... e uso 

três colegas meus da USP que gosto muito deles, que é: o Humberto ...hum sobrenome 

(pensando) Pinto. Humberto Pinto ele fez um trabalho de doutorado dele sobre: “O papel da 

pedagogia”... Não. O nome é... “O papel do pedagogo dentro do curso de pedagogia” Então 

eu acabo usando isto para mostrar, para os alunos que na escola tudo tem a ver com a 

gestão. E esta gestão pode ser dividida. O quê compete ao professor. O quê compete ao 
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diretor. O que compete ao coordenador. E o quê eles podem fazer juntos. Então o Humberto 

me ajuda bastante nisto. E, outro texto que é da Isaneide Domingues, que ela fez também uma 

defesa de doutorado que é sobre o papel e a função do coordenador pedagógico. Então esses 

são os principais autores que tenho trago para sala de aula. Para a gente trabalhar no 

semestre. 

Entrevistadora: Professora quando eu te questionei em relação ao modo como você organiza 

e planeja sua aula e o programa de ensino. Você disse que discute com alguns colegas da sua 

área. Quais são esses colegas. E quais são suas áreas? 

Entrevistada: Então é assim. Eu faço parte do departamento de educação. Então como 

funciona. Pelo menos a nossa área funciona assim. Tem área que não funciona. Por isto que 

talvez (risos). Então é [...] quando eu entrei aqui em 99 eu fiz um concurso. O concurso que 

eu fiz, foi para área de gestão, que é a linha do departamento. É uma linha que nos dividimos 

por linha. Então nós somos trinta e quatro docentes. Divididos em cinco grandes linhas. 

Dentro dessas linhas, uma delas é ligada na gestão educacional. Então formação de 

professor e gestão educacional. Nesta linha hoje. Hoje quem compõe: ela, eu, professor A, 

professor B, e professor C. Nós somos em quatro. Até o ano passado tínhamos o “professor 

D” que pediu transferência. Por isto que a gente fala sempre nos cinco. Às vezes eu até 

esqueço que o “D” não esteja mais aqui. Então o que acontece na nossa linha. Na nossa área 

todas as disciplinas que são dadas para o curso de licenciatura nesta linha nesta área. Elas 

são discutidas no coletivo. Então por exemplo, tem uma disciplina que é chamada, a antiga: 

Estrutura e Funcionamento que eu comentei, ela tá no nosso curso de pedagogia como: 

Legislação Brasileira, quem trabalha com ela é a “professora A”. Então aquela disciplina 

que a “professora A” dá na pedagogia, o que a gente faz, no inicio do ano, por exemplo, 

agora em 2017 vai acontecer de novo. A gente chama uma reunião da nossa área e a 

“professora A” vai dizer: “oh... gente tem essa disciplina, que tá no segundo ano de 

pedagogia, a ementa dela é assim, e eu gostaria de mudar, alterar assim... assado. O que 

vocês acham?” Aí eu digo: ah... não “professora A”, porque essa disciplina, é sequencia da 

minha, sequencia da outra. A “professora B” também dá os pitacos dela... Enfim... Daí a 

“professora A” apresenta: “essa é a referencia que eu tô usando, esses são os autores”. Daí 

eu lembro que eu comentei com ela... “Não... Tem um texto que eu li a pouco tempo do 

professor lá da Unicamp, o Pedro Ganzele, sobre a Reinvenção da escola, você poderia 

colocar ele aí”. Então a gente vai trocando a partir desta troca a professora reformula o 

programa dela, de ensino desta disciplina. E aí ele é encaminhado para o departamento e 
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aprovado no departamento. Depois no conselho de curso. Tá [...] então, a gente faz essa 

rodada. 

O curso de pedagogia passou agora em 2015 por um processo de reorganização. Então nesta 

reorganização o que nos fizemos. Nós tivemos que rever todas as disciplinas de nossa área. 

Anteriormente nos tínhamos que é o projeto antigo agora. Nós temos duas, quatro, cinco 

disciplinas na área de gestão. Das cinco disciplinas, a gente tem uma organização entre nós, 

de quem costuma dar qual disciplina.  Ao reorganizar o projeto pedagógico. O curso faz o 

quê. Ele manda pra nossa linha. Pra dizer: “olha o projeto antigo tem cinco disciplinas, será 

que não daria pra enxugar, ampliar [...] olha como vocês querem fazer?” Então a gente 

discute na nossa linha. Então é um grupo de professores que forma uma linha. Tem outros 

grupos, por exemplo, um grupo da área de didática não sei, como é que eles se reúnem, ou 

não.. mas a gente costuma fazer isto.E uma outra coisa, por exemplo, vai ter atribuição de 

aula, geralmente é o chefe que atribui no nosso caso, qual é a cultura que nos temos. A chefe 

pega a disciplina todas que nós temos, que a educação tem que ministrar. E ela separa todas 

as disciplinas ligadas à gestão, e a de gestão ela manda pra nós. Aí sentamos e fazemos uma 

reunião. Então, por exemplo, a gente fez agora semana repassada.  Sentamos as quatro, uma 

não estava porque estava viajando, mas estavam três. São essas as disciplinas, foram 10 

disciplinas que o departamento nos encaminhou, para trabalhar em 2017. Quem vai ficar 

com quê? Quem vai atuar com que? Aí a gente vai colocando. Olha gente eu gostaria muito 

de ficar com a disciplina [...]. Então por exemplo, com a reformulação do curso eu ajudei 

monta o programa de Avaliação Institucional. Mas, eu não dei a disciplina este semestre eu 

ajudei montar o programa. Colaborei com a professora, mas não ministrei. Daí na reunião 

eu disse que tinha interesse em trabalhar com essa disciplina em 2017. Aí a professora que 

deu, falou. “Ah... eu não tenho problema nenhum. Eu trabalhei mais não gostei da disciplina, 

se você quiser ficar pode ficar”. Então eu passei a assumir a disciplina. Esses acordos todos, 

a gente faz por área. Então algumas áreas funcionam bem, outras não [...] a nossa área a 

gente tem feito várias coisas juntas, então tem dado certo pelo menos até agora. Não sei se 

vai continuar acontecendo assim! 

Entrevistadora: Quais conteúdos você destaca da sua disciplina e porque considera esses 

conteúdos importantes para o curso de pedagogia? 

Entrevistada: Então lembra que eu até comentei com você ? Veja, no caso, a disciplina que 

eu trabalho que é a disciplina de gestão, no terceiro ano no segundo semestre. O principal 

objetivo dela é fazer com que o aluno, discuta e consiga compreender qual é, e quais são as 

atividades de gestão dentro da escola. E nestas atividades de gestão ele tem que ter clareza 
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de que eu vou ter que trabalhar gestão democrática envolvendo todos os sujeitos professores, 

funcionários, alunos, família, comunidade e Gestores. Mas lá tem uma segunda parte que é o 

foco central dela que é discutir com eles qual é a função do diretor, e do coordenador 

pedagógico, ou seja, da equipe gestora, ou do “trio gestor” (o diretor, o vice e o 

coordenador pedagógico). Então na disciplina o foco dela na verdade é fazer com que este o 

aluno perceba a função deste trio pra contribuir com uma escola democrática, pra contribuir 

com esse trio, e pra contribuir com a qualidade desta escola. Então o foco da disciplina na 

verdade para o curso é a formação da equipe gestora, mas ela integrada com os demais 

profissionais que tem na educação. Não a ideia de Diretor que manda e tal[...] Aquela coisa 

toda[...]. Então este seria o foco central da disciplina. 

Entrevistadora: Você citou alguns referenciais teóricos. 

Entrevistada: Sim (balançando a cabeça).  

Entrevistadora: Por que considera esses autores importantes para a formação do professor 

em sua disciplina? 

Entrevistada: Ai... vai um pouco; bom tem a ver com duas coisas importante. A primeira é 

assim, quando a gente discutiu na área qual é a vertente principal, sem trazer a ideia de uma 

discussão da escola, e uma discussão da formação do professor de um modo mais crítico. 

Nesta ideia mais crítica, nós fomos selecionando autores que do nosso ponto de vista trazem 

esta abordagem, por conta disto esses autores: o Cury, o Libâneo, o Vitor Paro, né... a 

própria Dalila são autores que trabalham e veem a gestão um auxilio para a construção de 

uma escola mais democrática e de qualidade. Aí sempre uma defesa da escola pública. De 

onde essas pessoas pesquisam e trabalham. Então eu acho que há uma identidade. E aí eu 

posso até dizer o que a gente conversou em nosso ultimo encontro da nossa área, e eu 

também penso isso como professora, da utilização de professores que apresentam um ponto 

de vista mais critico. Em contrapartida, a gente também acredita na ideia de trazer autores, 

que podem nos trazer um outro olhar, né... que pode ser conflituoso para que o aluno possa 

até formar sua própria opinião. Então deixa eu dar um exemplo, se eu tô dando essa 

disciplina, sobre a formação de um gestor, eu trago a ideia do Libâneo, que este diretor teria 

que ser formado em um curso especial, um curso especialista para formar o conceito do que 

é diretor, a parte administrativa.. etc...etc... Daí eu trago ao mesmo tempo o Paro que vai 

dizer: Não. Diretor não precisa ter formação específica. E, aí nossa ideia é trazer mesmo 

dois autores, que têm uma vertente crítica, mas que têm posicionamento diferente [...]. Daí, 

eu digo pros alunos, vocês vão ver que tem autores que pensam diferentes. Nem tudo é 

consenso [...]. Agora vocês pensam no argumento de um, e no argumento do outro. Ao 
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mesmo tempo, por exemplo, a gente traz a Heloisa Luck, é assim eu não gosto muito do texto 

dela, eu acho ela muito[...]. Ela trabalha de certo modo a ideia de gestão muito mais pra 

treinamento de gestores, sabe [...]. Não tanto alguém que tá dentro da escola, que tá fazendo 

pesquisa diretamente ligada a isso. Então o texto dela é muitas vezes mais teórico. Mas, eu 

gosto de trazer também, pra que os alunos possam [...] daí os alunos falam aí professora este 

texto aqui é mais complicado, ela usa palavras assim...daí eu digo é são autores e posições 

diferentes. A gente tem conversado na linha assim, resumindo, trazer autores que tem uma 

visão critica da área educacional, trazer autores que ao mesmo tempo se articulam com a 

mesma linha de pensamento critico, mas que tem posições de pensamentos diferenciadas. Pra 

gente não dá a ideia para o aluno de que todo mundo pensa de um jeito. Por exemplo, se eu 

pegar só o Libâneo eles vão achar que o gestor tem que ser formado só assim [...]. Daí de 

repente ele se depara com a ideia do Vitor Paro, ele vai pensar nossa a professora mentiu 

pra mim. A gente tem tentado trazer sempre posições diferentes da mesma coisa. Daí para os 

alunos irem trabalhando sua própria formação naquilo que eles acreditam. 

Entrevistadora: Enquanto professora do curso de pedagogia de que forma influencia seus 

alunos futuros professores em relação aos referencias teóricos? 

Entrevistada: Olha o que eu penso. Por exemplo, quando eu vou apresentar um texto, uma 

coisa que eu tenho feito bastante com os alunos é cobrado deles uma pesquisa de quem são 

esses autores. Eles ficam bravos. Então eu digo assim, semana que vem nos vamos ler um 

texto, desta disciplina, por exemplo, que é da Sophia Vieira, ela não tá tão presente no 

referencial, mas este ano, vou colocar um texto que ela escreveu agora, a pouco tempo. Daí 

eu digo assim, busquem pra mim quem é essa autora. Então a gente vai começar segunda 

feira, a primeira coisa que eu digo quando chego em aula: é o que vocês descobriram desta 

autora? Quem é essa mulher? Daí eles começam falar: “Ah ela mora em tal lugar” etc.etc. 

Depois eles falam aí. Professora por que isto? Respondo: Porque vocês podem ler qualquer 

coisa em qualquer lugar. Então se vocês não sabem quem são os autores. Isto acaba tendo 

um peso. Eu posso pegar um texto que diz que a escola tá uma droga, tá um caos, tá caótica, 

tá isto, tá aquilo, tá aquilo outro... nossa esta mulher tem tudo a ver com aquilo que eu 

acabei de ler. Daí você vai ver quem é essa autora. Ah ela é dona de uma escola privada. Ela 

tem influência, ela tem muito coisa a perder se a escola pública se tornar de qualidade. Ela 

tem grandes empreendimentos assim, assim [...] ela nunca estudou numa escola pública na 

vida dela. Então não é que o olhar dela está errado, mas é que o chão de onde ela pisa, é 

esse, por isto que ela tem esse olhar [...]. Por isto que quando eu pego, o Vitor Paro; quem é 

Vitor Paro. Então é a hora que eu vou estudar de onde vem este autor. O quê ele faz. O quê 
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ele já estudou. O que ele escreve traz o chão e a história de onde ele vem. Então eu brinco 

com eles, vocês vão assistir rede globo, tá lá escrito fulano de tal especialista em educação. 

Vocês confiam nisto? Daí eles falam, aí professora [...] eu digo: mas todo mundo é 

especialista em educação. Eu posso ser especialista em Educação Matemática. Então isto eu 

tenho falado bastante com eles. Que eles precisam ter clareza que ao ler, os autores [...] 

quem são os autores, de onde eles vem. A história deles. A mesma coisa são os políticos, 

vocês votam e não sabem nada deles. Então quando eu faço isto, eu faço isto de propósito. 

Pra que eles comecem a ter característica de quem é este autor, e a influência dele na 

educação. Pensar em quem é que está por traz do texto, de qual é a ideologia dele. Isto eu 

faço de propósito, pra ver se isto fica. E boa parte dos alunos, não todos acabam entendendo. 

Então quando eu encontro com um ou outro lá no quarto ano, eles dizem: “aí professora eu 

nunca esqueço quando a senhora falou do Saviani. [...] Eu penso que quando a gente faz isto 

na sala, a gente influencia o aluno a buscar quem tá falando o quê? Eu acho que isto fica pra 

eles tanto dos autores como de qualquer outro lugar. Então eu tô na diretoria quem é que diz 

que eu não posso fazer tal coisa. Ah [...] Sou eu [...] Mas quem é sou eu? Ah, eu sou a 

professora deles, sou coordenadora do curso de pedagogia, sou formada em tal área... Então 

é sempre questionar quem disse que não pode? Fulano. Mas quem é fulano pra falar se pode 

ou não pode? Então eu percebo que isto fica. E outra coisa que eu percebo que fica, e 

interfere bastante neles é a atitude. Muito mais que o discurso. Então eu tenho buscado isto 

em aula. Eu sempre busco o respeito [...] tem dia que eu falo: olha minha vontade hoje é de 

esganar vocês. Mas como eu sou uma pessoa educada, civilizada, eu vou pensar duas vezes. 

Vou dar uma outra chance para ler este texto. Já que ninguém leu o texto. Vou propor uma 

dinâmica, uma atividade para vocês lerem. Mas vocês acham que está certo vir pra sala sem 

ler o texto? “ - Professora, mas a gente não ler de ninguém!” Indaga: - Isto é adequado? O 

que eu tenho tentado é assim, trabalhar com eles... as coisas que estão acontecendo. Sem 

fingir que aquilo não está acontecendo comigo. Eu finjo que todo mundo leu. Ao mesmo 

tempo eles fingem que entenderam tudo que eu falei, e nada aconteceu. Então essa ... eu não 

sei se a palavra certa é “franqueza”, mas isso [...] eu diria uma atitude mais ética. Eu tenho 

feito bastante com eles assim. Assumi as posições, eu não sou obrigada a concordar com 

você, nem você comigo mais eu posso dizer que não concordo, de forma educada sem ser 

agressivo. Entendeu. Mas o contrário é ótimo, pois só o contrário me faz crescer. Então essa 

atitude de ter uma postura critica diante daqui que é diferente daquilo que eu faço e penso, 

eu tento fazer em sala de aula. Pensando que eles deparem com isto também na própria 

escola. Outra coisa que eu vou fazer no próximo ano, e não tá no programa, é trazer alguns 
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casos para eles pensar. Na ultima aula teve uma aluna que disse: “aí professora, lá na escola 

é um horror, porque tem um aluno que não tem tutor. [...]”. Ah. “Então, escreve este caso 

pra gente pensar na próxima aula”. Então ela ficou de escrever o caso. E daí este caso, a 

gente vai fazer trabalhos de grupo, para os alunos tentar ajudar a resolver aquele caso. 

Então eu tenho pensado num pouco disto. De trazer [...] e que na verdade é assim, só um 

parentes, esta disciplina é dada junto com o estágio. Então ao mesmo tempo que a gente tá 

discutindo o que é diretor, gestão educacional, eles estão na escola fazendo observações e 

conversando com diretor e coordenador pedagógico. Então por isto esses casos, essas 

situações eu trago para sala de aula. Eles dizem que na teoria e tudo lindo e maravilhoso, 

mais na prática professora. Daí eu digo não é bem assim não. A ideia de que na minha sala 

eu consiga trabalhar nas duas dimensões quem escreveu o quê; quem disse o quê, seguindo 

uma atitude ética, perante as coisas que eu estou vendo que está acontecendo. E não de 

discurso. [...]. Então, eu acho que está atitude mais ética, eu penso que isto tem colaborado 

tanto pra formação deles, como pra gestores, como professor. São duas coisas importantes. 

Na área da docência. 

Entrevistadora: Em relação à disciplina que você leciona, existe alguma integração desta 

disciplina com outras disciplinas de outras áreas do curso de pedagogia? 

Entrevistada: Sim [...] Sim, por exemplo, esta disciplina que estou trabalhando, que eu 

comentei com você, ela está prevista no primeiro ano no segundo semestre, junto com outra 

disciplina que é o Estágio de Gestão II, que é dada por outra professora. Então, o que eu 

tenho tentado fazer com a professora [...]. O que eles têm observado lá no estágio, a gente 

tenta trazer para discutir aqui na disciplina. E alguns textos que eu utilizo na disciplina, a 

professora utiliza como material, no suporte teórico no estágio... e outra coisa que a gente 

tem tentando fazer é, por exemplo, éhhh [...]. Só que fica sempre eu e esta outra professora. 

Porque, todas as outras disciplinas do terceiro ano, elas focam a docência. Essas duas são as 

únicas que focam a gestão. Então, a gente fez o ano passado, por exemplo, este ano a gente 

não fez porque não conseguimos por causa da greve, mas, o ano passado, nós montamos um 

pequeno seminário, e convidamos diretores e coordenadores pedagógicos para estarem 

conosco na sala, para falar dos desafios que é ser professor na escola. Então, a gente trouxe 

assim, Diretor e coordenador de uma escola de educação infantil, diretor e coordenador de 

uma escola dos anos iniciais e do ensino médio, de escolas estaduais, municipais e escolas 

particulares. Para conversarem um pouco. Daí a pessoa vinha tinha meia hora, pra dizer 

quem era ela, da onde ela vinha, de que escola, dos desafios dela. Então esse seminário, por 

exemplo, foi organizado pelas duas professoras, por mim e pela “professora C”. Com outros 
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docentes do curso de pedagogia eu não consigo fazer isto. Talvez eu consiga a partir do ano 

que vem, porque aí [...] a disciplina de gestão se caracteriza para discutir a gestão na sala de 

aula. Então aí eu vou ter uma integração maior com os outros professores, entendeu. Mas 

agora neste terceiro ano não consegui fazer isto, a não ser com esta professora. 

Entrevistadora: Existe esta integração. Mas existe uma reunião no coletivo com outras 

disciplinas? 

Entrevistada: Existem duas coisas. Uma é assim: no projeto antigo a gente tinha formação 

do professor junto com o gestor. Só que a formação do professor elas tem várias disciplinas a 

do gestor como eu te falei [...]. Ela estava reduzida a cinco disciplinas: uma dada no 

primeiro semestre do primeiro ano, um no segundo semestre do segundo ano, uma no 

primeiro semestre do terceiro, e agora duas no segundo semestre do terceiro. Que são essas 

que eu falei agora que eu trabalho. No projeto novo a gente já não tem mais isto. Vamos 

fazer quatro anos de docência e um ano de gestão. Então, a partir deste projeto novo que vai 

ser no terceiro. A gente vai ter a disciplina de gestão focando a escola. Então daí eu acho que 

vai ser um espaço maior. Agora no projeto antigo que nos temos, por exemplo, como a gente 

trabalha por área eu consigo ter clareza do que foi que eles tiveram com a “professora A”. 

Ou o que foi que a “professora B” e a “professora C” tá tralharam no segundo semestre do 

segundo ano. Então a hora que eu entro em sala eu digo: “oh vocês já apreenderam, com a 

“professora A” isto, é isto, não foi?” Eles falam: é professora [...]. não lembramos”. 

Lembra[...] que inclusive ela trabalhou tal texto, não trabalhou? Daí eu digo: “ O texto 

tal...alguém, lembra?” “Ai a gente lembra sim”. Então tá vendo ela trabalhou. Então, a 

gente vai resgatar essas ideias pra começar a disciplina. Então isto a gente sabe por causa 

da área. Agora no projeto novo, o que que tem acontecido por exemplo, na ultima reunião do 

conselho de curso. A gente discutiu o tema da inclusão. E aí existe no projeto novo do curso a 

ideia de fazer uma articulação por práticas, né [...] então, o que a gente fez no conselho. A 

cada dois meses nós estamos fazendo uma reunião com um grupo de estudos de professores. 

Pra tentar ampliar essas parcerias de duplas, ou trio entre docentes. Mas sem exigir que eles 

façam, uma coisa mais... solta. Então na última por exemplo, foi sobre inclusão. O grupo de 

professores que veio foi muito bacana, pois na hora que a gente começou o debater, um dizia 

assim: “Nossa mais isto não é de prática”. “Nossa na parte de prática da minha disciplina 

eu poderia trabalhar com a inclusão; nunca pensei nisto”. Daí a gente trouxe duas 

professoras que trabalham com a inclusão, que trabalha os TICs [...] então na hora que a 

gente começou a debater esses assuntos começamos a perceber, que mesmo eu dando 

geografia, o outro dando história, ou didática, tem uma coisa que perpassa todos nós, por 
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exemplo, que é a ideia da inclusão. Então eu percebi naquele momento dois professores que 

já começaram, nossa a gente poderia fazer alguma coisa juntos [...] e tal. E a próxima 

reunião agora, que vai ser dia 7 de dezembro, nós vamos ter uma reunião sobre a questão da 

prática, onde os professores vão socializar o quê que eles estão fazendo na prática. Pra 

tentar fazer um elo entre um e outro. Então eu diria pra você assim, hoje no curso, a não ser 

professores que se dão bem, então eu me dou muito bem com você, então vamos tentar fazer 

alguma coisa, mas pensando no projeto do curso, nos não temos essas parcerias de projetos 

interdisciplinar. 

Aí agora na comissão de estágio que eu estou até surgiu esta ideia. É, até interessante você 

me falar isso, pois o “Professor E”, a “Professora F”, eu, a “Professora A”, e o “ Professor 

G” (está faltando um agora que eu não me lembro). Ah, sim lembrei, a “Professora I”. 

Estamos pensando em propor um projeto interdisciplinar ligando as disciplinas do curso pra 

quem quiser, sem obrigatoriedade, porque o que a gente viu no estágio, o maior problema é a 

relação da escola com a universidade. Então, o que a gente propôs nós vamos apresentar 

agora dia 07 pro grupo. A gente cria o projeto é um dos eixos, vai fazendo a ligação da 

escola com a universidade. Então pra isto. O que nós pensamos, eu vou dar esta disciplina de 

gestão na escola, então, na minha disciplina se eu tiver interesse de participar eu libero 5 

vagas à tarde e 5 vagas à noite para profissionais da rede, que recebem nossos alunos de 

estágio. Então, pensando na disciplina que eu leciono hoje de gestão, eu abriria dez vagas na 

minha disciplina à tarde e à noite, os diretores e coordenadores das escolas que quiserem vir 

pra participar da minha aula, eu controlaria a frequência deles, e no final o conselho de 

curso, vai expedir um documento que ele vai participar do curso, o que é importante para 

eles. E, ao mesmo tempo eu tenho este profissional aqui dentro, na minha aula, discutindo e 

debatendo com meu grupo de aluno. Então, a possibilidade de fazer a parceria com a rede é 

grande. E me poupa um tempo de ter que fazer um seminário, de ter que trazer pessoas de 

fora pra falar com meus alunos. [...] E o professor da rede viria, pois é uma forma deles 

manterem contato com a universidade. Mas efetivamente que eu conheça [...] não tem a 

integração. Acaba acontecendo fatos muito mais isolados, com parcerias um com o outro. 

Mas, não no coletivo. Pra dizer assim existe[...] quando eu era aluna, eu lembro de um 

projeto integrador, até falei pros alunos, que projeto integrador era o da “X”, que está na 

Unicamp agora, professora “Y” e a Professora “Z”, elas tinham um acordo entre as três, 

mas as três gostavam de trabalhar juntas, então elas articulavam, literatura, história e 

elaboração de projetos. E aí eu me lembro bem que eu fiz um trabalho ligado ao corpo 

humano, usando literatura, trabalhando a questão da discriminação de gênero, e elaborando 



218 

 

um projeto e indo fazer a execução, sob a orientação de três professoras ao mesmo tempo. 

Mas isto eu diria que no curso hoje, não consigo visualiza isto não. 

Entrevistadora: Professor conhece o projeto pedagógico do curso? 

Entrevistada: (risos) vixi [...] o que você quiser pergunto pra mim sobre o projeto eu te falo. 

Entrevistadora: Você consegue estabelecer uma relação da disciplina que você leciona com 

o PPC? 

Entrevistada: Nossa [...] tudo a ver. Na verdade é assim. No curso estamos hoje com dois 

projetos, um projeto que envolve com os alunos do terceiro e quarto ano, este é o projeto 

antigo; e a turma nova que foi reformulado em 2015, que é a turma agora no segundo ano. 

Então nos estamos no curso com o projeto antigo e o projeto novo. Então são dois projetos 

pedagógicos. No novo a gente tentou fazer e corrige o que a gente avaliou de ruim no velho. 

O que era ruim, a desvinculação do estágio com uma disciplina. Como, por exemplo, o aluno 

vai para a escola e tem orientação com o professor, mas a disciplina de estágio, não tá no 

horário, então eles ficam soltos fazendo orientações em outros lugares. No projeto novo, a 

gente já colocou a disciplina de orientação de estágio e o estágio juntos, dadas pelo um 

mesmo professor. Desta vez, a gente juntou na área do estagio, docência e gestão, por 

exemplo, pois a gente tinha problema na outra. Na outra a gente tinha a docência, não via 

como é que esse professor poderia atuar e colaborar com a gestão democrática. Então agora 

a gente já acertou isto. Outra coisa, as disciplinas tinham 75 horas, a gente manteve 75, mas 

pegamos 15 para discutir a questão da prática. Que tipo de atividades ligadas a pratica 

docência eu posso fazer, em história, em filosofia, em sociologia, e aí lançamos a ideia de 

que os professores pudesse fazer um acordo entre eles e tentar vivenciar essas 15 horas, de 

pratica em cada disciplina. Então são propostas novas também. O estágio a gente dividiu 

também. Antes era só creche e pré-escola e aumentamos mais um estágio para anos iniciais. 

O projeto novo eu penso que a gente conseguiu avançar no sentido de melhor a qualidade 

das disciplinas da formação dos nossos alunos pra docência, e abrimos um quinto ano pra 

área de gestão escolar e pedagógica. E o projeto antigo, a gente tinha muitos problemas... A 

ideia é que os alunos saiam com alguns suportes da questão da gestão democrática, 

conhecendo os problemas que a escola vivencia hoje, ligados à gestão e tentando identificar 

na ação de alguns gestores, que a gente traz atitudes e projetos que eles estão desenvolvendo. 

Então a ideia é tentar entender o conceito de gestão democrática, os desafios que a escola 

traz, e algumas possibilidades que alguns gestores estão desenvolvendo. E isto não é 

invenção minha; isso tá na ementa deste programa, desta disciplina que tá dentro do projeto 

pedagógico e que tá lá como um dos objetivos centrais pra formação do gestor, que é o 
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suporte teórico, a compreensão da escola e dos desafios. Os alunos vão sair desta disciplina 

tendo clareza de ações, que eu posso desenvolver neste espaço. Então, a disciplina está 

ligada diretamente no que tá no projeto, então, não são duas coisas diferentes não. 

Entrevistadora: Quais referenciais teóricos você destaca da PPC, e da sua disciplina em 

relação a sua formação inicial.  

Entrevistada: Nossa. Olha eu me formei em 98, uma das leituras que eu fiz muito naquela 

época que eu acabei trazendo um pouco para esta discussão, foi o debate de estágio: estagio 

como pesquisa, pesquisa como estágio, um texto da Selma Garrido Pimenta. Mas aí também 

além de tá na graduação ela foi minha professora, minha orientadora no Doutorado, daí [...] 

Então eu não sei dizer se é assim muito ligado à formação inicial, ou se veio no percurso. 

Mas este projeto novo tem alguns elementos que é isto que eu acabei de falar pra você; que é 

a ideia e a compreensão de que ser professor envolve domínio e característica de 

compreender o ato de ser professor, em sala e ao mesmo tempo o domínio e a clareza de que 

ao ser professor em uma sala eu também atuo na área da gestão. Seja atuando em família... 

Seja na comunidade, seja com os colegas e funcionários da escola. Então a concepção de ser 

professor, envolve docência e gestão isto tá muito forte no projeto novo [...]. Muito forte 

mesmo. E isto é algo que eu trago desde a graduação lendo esses autores ligados à área da 

docência do estágio. 

Entrevistadora: A senhora já teve contato com os documentos específicos para o curso de 

licenciatura, as diretrizes curriculares para curso de pedagogia? 

Entrevistada: (risos) Nossa a gente discutiu isto o ano passado inteiro. Eu não sei se os 

professores comentaram ou não, mas a gente trouxe a professora Guiomar de Melo para 

debater o parecer do Estado de São Paulo, daí a gente pensou quem a gente vai trazer... a 

gente não gostava dela, odiava ela [...]. Então, é assim além da gente ler o documento do 

Estado de São Paulo que mudou todas as orientações para os cursos de pedagogia e 

licenciatura, a gente trouxe autores dos documentos. Depois em 2014, quando saiu em 2015 

a diretriz curricular pros cursos de licenciatura a gente discutiu bastante, pois já tinha feito 

muitas alterações com o parecer do Estado de São Paulo. 

Aqui na faculdade, como coordenadora, a gente debateu todos esses documentos, primeiro o 

do Estado e depois em âmbito nacional. Aí a gente já fez o projeto novo tentando agregar as 

duas legislações. O que alguns colegas acabaram não fazendo a gente ta com curso de 

licenciatura, e agora eles estão tentando a reformulação do projeto, porque eles não tiveram 

a atenção para atender às 3.200 horas, da licenciatura. Como na pedagogia já eram 3200h 

então, foi mais fácil, pra nós. Então além de ter acesso, de discutir, de conversar e gente 
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tentou trazer os próprios autores pra cá. E tivemos está discussão um pouco mais próxima 

também. 

Entrevistadora: Você encontra alguma dificuldade em lecionar no curso de pedagogia? 

Entrevistada: Hoje. Duas questões que eu tenho falado bastante com os alunos [...] é assim, 

um pouco a mudança de perfil de aluno que eu vejo de 2009 pra cá...é um aluno por exemplo, 

eu vou dizer eu professora eu fico criando estratégias, pra tentar fazer com que eles leiam, 

pois eles chegam no curso achando que eles não precisam ler, essa é minha maior briga com 

eles, maior discussão[...] então, o que eu tenho tentado fazer para minimizar um pouco disto, 

por exemplo, nos vamos discutir um texto segunda feira, eu peço duas tarefa pra casa, 

pesquisar quem é o autor do texto, e vão destacar do texto 4 informações bem relevantes. 

Tem que ler isto e trazer anotado. Quando chega no segundo o que eu faço. Eu monto 4 

quatro grupos. Alguém escolhe alguém pra ser relator, a primeira parte da aula, daí eu sou a 

relatora. Então eu vou colocar Vanda, [...] quem leu o texto e trouxe as quatro informações, 

ah [...]. Então só vai colocar ok pra quem trouxe as informações, fulano não trouxe não tem 

ok [...] e aí vocês vão discutir em cima das 4 informações mais relevantes, se é consenso ou 

não do grupo. E aí, a segunda parte da aula eu começo, eles vão apresentando o que eles 

trouxeram e eu vou apresentando o texto. Daí na aula seguinte, eu trago o suporte teórico do 

texto, então eu tenho usado duas aulas com o mesmo texto, mas isto eu falo porque, pra 

obrigar que eles leiam. E aí esta tarefa tem uma pontuação na nota deles final, que é a 

participação. Então isto tem me deixado bastante preocupada, e tenho tentado falar pra eles, 

que pra ser professor eu preciso ter o domínio. Eu preciso ler, interpretar, debater. Porque 

não dá isto, não cai do céu, assim como uma mágica. Entendeu. Este tem sido hoje o meu 

maior problema com os alunos. O resto... 

Entrevistadora: Estou chegando ao final da entrevista. E vou fazer a ultima pergunta. 

Levando em consideração suas experiências docentes, quais seriam os pontos a serem 

ressaltados para a construção de um novo currículo acadêmico para o curso de pedagogia? 

Entrevistada: Oh [...] hoje eu tenho pensado em dois caminhos. Um que a gente falou agora 

da elaboração do projeto. Eu acho que os currículos do curso de pedagogia, até eu posso 

falar isto com mais propriedade porque, eu estou em uma pesquisa com a Selma da USP, que 

nós estamos investigando; aliás, já investigamos as matrizes curriculares dos cursos de 

pedagogia do Estado de São Paulo. E a agora a gente tá analisando os projetos pedagógicos 

dos cursos que têm uma matriz mais relevante, mais significativa, inovadora, vamos pensar, o 

que... quê a gente tem deixado como elemento importante. Eu acho que o nosso currículo, ele 

precisaria ser reorganizado, não por disciplinas, mas a gente precisaria trabalhar em forma 
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de projetos, assim como a gente quer que os alunos trabalhem nas escolas. Então o quê que 

eu tenho pensado hoje, nosso currículo está dividido [...] até por disciplina, pensando em 

carga horária e pensado em professor, isto não avança, isto não enriquece, não leva a gente 

em lugar nenhum. O que, que eu tenho pensado numa proposta que pudesse ser elaboração e 

criação de um projeto que pudesse ser interdisciplinar a aonde eu que vou dar sociologia da 

educação, eu precisaria me predispor me organizar, pra trabalhar com meu colega da 

filosofia. Nós dois juntos pensando as disciplinas, os momentos para enriquecer a formação 

dos meus alunos. Então essa matriz que a gente tem hoje, em todos os cursos, que é a maioria 

dos cursos, que é uma matriz disciplinar, sinceramente eu chego a conclusão que ela não 

resolve. Nós precisaremos ter... Ah você pode pensar: “é modular”, não [...] Não é o nome. 

O que eu penso não é assim [...] Não, é a Vanda dando a disciplina de didática. Daí eles vão 

aprender a didática, mas se eu tiver a didática, com o currículo é a articulação destas áreas 

feitas por nos professores em parceria com nossos alunos. Este modelo de vivência de projeto 

é que eu penso, que poderia avançar no currículo de pedagogia. Outra coisa que eu acho que 

é gravíssima e seríssima é que a gente tem batido muito nisto, mas aqui a gente tem 

conseguido avançar muito é a articulação e a parceria da universidade com as escolas. Pra 

fortalecer nosso estágio. Então a vivência que eu acabei de falar pra você, de ter um suporte 

teórico, de ter a vivência na escola de detectar e perceber os problemas e a realidade, volta 

pra universidade para olhar pra aquilo, pra discutir aquilo, pra ver caminhos pra aquilo. 

Este é do meu ponto de vista, o ideal. Se a gente conseguisse montar, de fato, um projeto de 

estágio, que tivesse de verdade a ligação da escola da rede pública, universidade, professores 

da universidade, com professores da escola [...] iiii[...] a gente ia avançar muitíssimo. Mas a 

gente acaba tendo um outro modelo. Universidade aqui [...]. A escola lá. Tem um abismo, daí 

este aluno sai daqui sozinho com algumas orientações, e atravessa o abismo inteiro e vai lá 

[...] daí fica lá um pouco[...] daí todo mundo fala assim pra ele que é ruim, daí este coitado 

sai de lá desesperado volta pra cá... daí o professor fala [...] não, não é bem assim, né. Então 

este abismo não acaba. Eu acho que este é um caminho. Se a gente conseguisse fazer isto. 

Que estes professores daqui entendesse o papel deles pra esse estágio. Porque o estágio é o 

coração do curso. E isto é o mais difícil. Então eu dou aula no primeiro ano, eu tô 

preocupada [...], não é o caso do nosso professor aqui, só um exemplo, eu dou aula de 

filosofia, eu entro na minha sala eu vou da o conteúdo de filosofia o resto não me interessa. 

Quem vai dar estágio, ou não vai dar estágio eu não quero saber. O que eles estão 

apreendendo em filosofia pra fazer parceria. O que eles estão apreendendo em sociologia, o 

que eles estão aprendendo... não interessa... Então este é o terceiro elemento. O primeiro é o 
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projeto integrador, interdisciplinar, entre nós professores com os alunos, vivenciando essa 

construção coletiva. O segundo é a ideia do estágio articulado com a universidade, escola, 

com professores da escola, com professores, no plural, das universidades para diminuir esse 

abismo. E, o terceiro, eu acho que se a gente conseguisse na universidade valorizar um pouco 

mais a graduação, o ensino da graduação. Isto não é valorizado, isto é um tempo perdido, 

então aí gera uma sensação de individualismo. Pra que é que eu vou perder meu tempo de 40 

horas semanais tentando ver com o outro colega o que ele dando na disciplina dele, pra 

gente fazer um trabalho junto. Melhor nosso ensino de graduação se isto não é valorizado, se 

isto não conta nada. Não vale nada. O que vale é quanto eu publiquei, o quanto eu não 

publiquei. Então eu acho que a valorização do ensino ela poderia nos auxiliar muitíssimo 

para que a gente conseguisse melhorar um pouco mais o curso. Isto é muito difícil, pois 

envolve condições de trabalho, envolve formação nossa de professor. Eu comentei com você 

estes estudos que nos estamos fazendo, eu sei que pode não ser a realidade, mas nós temos 32 

professores no curso hoje. Uma última reunião nossa que foi semana passada; a gente estava 

em 8 professores. 

Entrevistadora: É facultativa a participação? 

Entrevistada: Veja não é facultativa a participação, mas também não é obrigatório. Então é 

assim, se o professor não vier acontece alguma coisa com ele? Não. Então não é obrigatório. 

Mas, por outro lado é assim se você está no curso, se existe um grupo de estudos que você 

ajudou a elencar os temas, pra debates e chega naquele momento e você não vem [...] não 

sei. Então eu não sei se é um descompromisso, porque aí entra o que eu te falei, talvez se há a 

valorização, deste trabalho coletivo, dessa melhoria para o ensino de graduação fosse mais 

valorizado na universidade pública, talvez o professor ao invés de ficar em casa escrevendo 

um artigo, ele estaria aqui no grupo discutindo o coletivo. Mas, o estar aqui no grupo entre 

aspas perdendo uma manhã inteira, representa de fato o quê na valorização dele como 

profissional da universidade pública. Nada. Então por isto eu tenho 30 mil coisas pra fazer. 

Então, o que eu vou fazer é priorizar aquilo que eu acho mais relevante. Então eu acho que 

este seria o terceiro eixo. 

Entrevistadora: Permita - me acrescentar uma pergunta que não está prevista aqui? 

Entrevistada: Claro. 

Entrevistadora: O que é a pedagogia pra você?     

 Entrevistada: Olha, hoje eu penso que é um curso com muitos problemas, minha pesquisa 

eu trabalho diretamente com professores dos anos iniciais, né. Eu não atuo, eu não trabalho 

com os professores de educação infantil. Mas eu tenho me preocupado um pouco com essa 
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formação também. O que eu vejo, a gente tem formado na pedagogia um aluno que não 

entende nada. É pra ele entender tudo, ele não entende nada. Não entende coisa nenhuma. 

Ele entende fragmento de coisas. Eu diria assim, ideias bem rasas do que ele tem que fazer. 

Quando ele chega na escola ele se apavora. Por exemplo, meus alunos, estão na escola 

fazendo projeto. Eles chegaram pra mim hoje de manhã e falaram assim, professora o que eu 

faço, tem um aluno lá que [...] vai ter uma viagem [...] e tem uma criança lá que a professora 

já falou pra todo mundo que é pra ela não ir, no dia porque não vai ter aula. Daí eu 

perguntei: é [...] e o que você acha disto? Ah... eu não sei, será que não é melhor fazer isto, 

vai que a menina dá trabalho lá. Daí eu disse gente pera um pouquinho aí [...]. Vocês estão 

no quarto ano, como eu vou excluir uma aluna, que faz parte da sala, só porque vai ter um 

passeio, como eu não vou levar essa aluna? Aí o que eu começo perceber, a ausência de 

fundamentação; esse aluno da faculdade já teve a disciplina de inclusão, espera aí, não ficou 

nada. Este aluno já teve a discussão na disciplina de legislação e sabe o que é direito da 

criança. Esses conceitos me parecem que eles ficam soltos. Né. Então é assim, se a gente 

conseguisse na pedagogia formar de fato um professor que tivesse a dimensão que ele 

trabalha com as sete grandes áreas do conhecimento, e que ele precisa ter uma noção básica 

destas áreas, mas que ele precisa ter noção também da relação professor e aluno; da didática 

em si, da gestão a gente ia avançar muito. Só que a gente não consegue avançar porque a 

gente tá dividido por disciplinas, e aí se eu for tirar 10 horas da disciplina de história da 

educação o professor me mata, porque eu vou tirar 10 horas da disciplina de história da 

educação. Se eu pensar em tirar alguma coisa da didática a professora, vai dizer já é pouco 

para aquilo que eu preciso, o outro da matemática a mesma coisa, então aí o que acontece.  

O curso é um curso de quatro anos, cheio de coisas, e essas coisas não se articulam. Então 

hoje, quando você pergunta pra mim. O que é o curso de pedagogia hoje. Hoje pra mim ele é 

uma colcha de retalhos. Muito superficial e que não ajuda formar bem nossos alunos. O 

sonho.... aí eu acho que é a pergunta. O que eu esperaria de curso de pedagogia. (risos). Que 

ele conseguisse de fato fazer vivenciar com esses alunos, contextos, casos,  análise de caso; 

pegar o caso que a menina trouxe, pra levar pra o gestor, se o professor chega e fala isto pra 

você, o que você vai fazer? Ah [...] depende do caso da menina. É um caso gravíssimo, ela 

tem problema de saúde. Ela tem deficiência intelectual. Ela tem deficiência de mobilidade. E 

daí? Pra poder trazer a ideia de que é direito dela. Mas, o que eu vejo é que nossos cursos 

não consegue fazer isto. Tem outro exemplo horrível. Eu peço para eles escreverem um 

fichamento de um livro. Daí eu pego o relatório e vejo conselho escrito com “c” de cebola. 

Daí eu fico louca. Conselho a palavra que eu mais uso na minha disciplina. Daí eu falo o que 
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é isto daqui? Daí eu vejo assim, uma fragilidade na leitura. Uma fragilidade na escrita. Uma 

fragilidade [...]. Daí no saldo tem tanta coisa, tanta coisa. E aquilo que é a essencial, porque 

ele vai ensinar a ler e escrever, basicamente em todas as áreas, ele não domina. Aí pra fechar 

a pós- graduação nossa. Não sei nem quantos candidatos tivemos. Sabe quantos passaram na 

prova escrita? bem menos da metade, acho que não deu nem vinte por cento. Eles bombaram 

por que? Porque eu ajudei a corrigir. Uma redação que você fala assim, não pode ser. Uma 

pessoa que acabou a graduação, fazer uma redação com este teor. Com esta ausência de 

criticidade, de fundamentação, de começo, meio e fim. De uma introdução [...] não tem [...]. 

E esses são os meus alunos que vão dar aula para as crianças de primeiro ao quinto ano. 

Vão ensiná-los a escrever, pensa? Então, hoje pra mim a pedagogia é uma colcha de retalhos 

fragmentada, assim como uma formação bem deficitária. Mas, o meu sonho é que isto a gente 

consiga mudar. Não sei se eu vou ver isto não... 

Entrevistadora: Muito obrigada pela participação e colaboração. 
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ANEXO A 

MODELO DE PROGRAMA UTILIZADO NA GRADUAÇÃO, 2016 

 

 UNIDADE UNIVERSITÁRIA                                                                                                      

PROGRAMA 

DE ENSINO 

DA GRADUAÇÃO 

2016 

 

CURSO DE  

Pedagogia - VESPERTINO/NOTURNO  

HABILITAÇÃO 

Licenciatura 

OPÇÃO 

  

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL   

Departamento de Educação –  

IDENTIFICAÇÃO 

CÓDIGO DISCIPLINA OU ESTÁGIO SERIAÇÃO 

IDEAL 

    

 

OBRIG/OPT/EST PRÉ E CO-REQUISITO ANUAL/SEM 

   semestral 

CRÉDITOS CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICO/PRÁTICA OUTRAS 

        

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA:   

  

OBJETIVOS (ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:) 

 

 

 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ( título e discriminação das Unidades ) 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

  

 

 

 

 

 

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

  

REGIME DE RECUPERAÇÃO 
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EMENTA (Tópico que caracteriza as unidades dos programas de ensino) 

  

  

  

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO ALUNO: 

 

 

 

APROVAÇÃO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO:    

 

CONSELHO CURSO PEDAGOGIA:  

 

CONGREGAÇÃO:    
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ANEXO B 

PROGRAMAS DE ENSINO 

 

 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA                                                                                                      

PROGRAMA 

DE ENSINO 

DA GRADUAÇÃO 

2016 

 

CURSO DE  

Pedagogia - VESPERTINO  

HABILITAÇÃO 

Licenciatura  

OPÇÃO 

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL   

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓDIGO DISCIPLINA OU ESTÁGIO SERIAÇÃO IDEAL 

  Brinquedoteca escolar  

OBRIG/OPT/EST PRÉ E CO-REQUISITO ANUAL/SEM 

Optativa  SEMESTRAL  

 

 CRÉDITOS CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICO/PRÁTICA OUTRAS 

 05 75 75     

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA:  45 

OBJETIVOS (ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:) 

1. Compreender a origem, os objetivos e o desenvolvimento das brinquedotecas escolares no 

Brasil e no mundo; 

2. Refletir sobre aspectos que envolvem o desenvolvimento cognitivo e emocional humano e a 

relação com o brincar; 
3. Analisar o brincar na escola em sua articulação com a prática educativa; 

4. Conhecer formas de se organizar e manter uma brinquedoteca escolar; 

5. Desenvolver atividades lúdicas e construir brinquedos com sucata. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (título e discriminação das Unidades ) 

1.   Brinquedoteca  

1.1  Definição 

1.2  Objetivos e tipos 
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1.3  Histórico no Brasil e no mundo  

2.    O brincar em diferentes etapas do desenvolvimento humano  

       2.1 O brincar e os brinquedos relacionados aos estágios do desenvolvimento  cognitivo. 

       2.2 O brincar e os brinquedos relacionados aos estágios do desenvolvimento emocional.  

3.     O brincar na escola 

3.1 O brincar nos Referenciais Curriculares Nacionais 

3.2 As atividades lúdicas no “Dia dos Brinquedos” 

3.3 A criança que não brinca  

4.    Brinquedoteca escolar: organização e funcionamento 

       4.1  Como criar e manter uma brinquedoteca  

       4.2  Seleção de brinquedos  

       4.3 Organização do espaço  

5.    Atividades lúdicas com sucatas  

      5.1 O espaço do brinquedo de sucata na brinquedoteca 

      5.2 A construção de brinquedos com sucata 

METODOLOGIA DE ENSINO 

a) aulas expositivas; 

b) apresentação de filmes; 

c) discussão e trabalhos em grupos; 

d) seminários.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ABERASTURY, A. A criança e seus jogos. Porto Alegre: Artmed, 1997. 88p. 
 

BATLLORI, J.; ESCANDEL, V. 150 jogos para a estimulação infantil: atividades para ajudar no 

desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos. 2 ed. São Paulo: Ciranda Cultural, 2012. 188p. 
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998, 3v. 

CUNHA, N. H.S. Brinquedoteca: um mergulho no brincar. 3 ed. São Paulo: Vetor, 2001. 126 p. 
 

FRIEDMANN, A. O direito de brincar: a brinquedoteca. 4 ed. São Paulo: Scritta, 1998. 265 p. 
 

GUTTON, P. O brincar da criança: estudo sobre o desenvolvimento infantil. Petrópolis-RJ: Vozes, 

2013. 327 p. 
 

SANTOS, S. M. P. dos. (org.) Brinquedoteca: sucata vira brinquedo. Porto Alegre: Artmed, 1995. 

265 p. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, FCOM. Cadê o brincar? da educação infantil para o ensino fundamental [online]. São 

Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 215 p. ISBN 978-85-7983-023-5.  
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MOYLES, J. R. Excelência do brincar: a importância da brincadeira na transição entre educação 

infantil e anos iniciais. Maria A. V. Veronese (trad.). Porto Alegre: Artmed, 2006. 248 p. 
 

MOYLES, J. R. Só brincar? O papel do brincar na educação infantil. Maria A. V. Veronese (trad.). 

Porto Alegre: Artmed, 2007. 200 p. 
 

WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 252 p. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da aprendizagem dos alunos será feita periodicamente, através de instrumentos 

diversificados, tendo em vista avaliar qualitativamente diversas formas de produção,  tais como: 

a)  provas escritas 

b)  seminários 

c)  trabalhos de discussão em grupo 

O aluno será aprovado quando obtiver uma nota superior ou igual a 5,0 (cinco) tanto na avaliação de 

atividades individuais como em grupo. 

EMENTA (Tópico que caracteriza as unidades dos programas de ensino) 

Propiciar estudos e discussões que permitam ao professor compreender a origem, objetivos, 

organização e o trabalho que pode ser desenvolvido em uma brinquedoteca escolar.  

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO ALUNO:  

3º feira:  14h-16h e 19h-21h 

 

APROVAÇÃO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO:  19.10.2015  

CONSELHO CURSO PEDAGOGIA:  

CONGREGAÇÃO:  ___/___/_____ 
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA                                                                                                      

PROGRAMA 

DE ENSINO 

DA GRADUAÇÃO 

2016 

 

CURSO DE 

Pedagogia - VESPERTINO/NOTURNO 

HABILITAÇÃO 

Licenciatura 

OPÇÃO 

 

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓDIGO DISCIPLINA OU ESTÁGIO SERIAÇÃO 

IDEAL 

 Conteúdos, Metodologia e Prática de Ensino de Educação Física II 6º  Termo 

OBRIG/OPT PRÉ E CO-REQUISITO ANUAL/SEM 

Obrigatória Conteúdos, Metodologia e Prática de Ensino de Educação 

Física I 

semestral 

 CRÉDITOS CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICO/PRÁTICA OUTRAS 

02 30h/a   30 h/a  

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA: 

OBJETIVOS (ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:) 

 

Compreender as relações existentes entre a Educação Física e a prática pedagógica na realidade 

escolar e fundamentar o ensino-aprendizagem como instrumento de ação a partir da cultura corporal 

de movimento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ( título e discriminação das Unidades ) 

Unidade 01: Análise histórica da Educação Física – Século XIX até a década de 1980 

a) Compreensão das tendências pedagógicas e vivências práticas; 

Unidade 02: Tendências pedagógicas da Educação Física a partir da década de 1980; 

a) Compreensão das tendências pedagógicas e vivências práticas. 

Unidade 03: O jogo e a brincadeira como eixos das culturas da infância 

a) O jogo no contexto histórico; 

b) Importância das atividades lúdicas como recursos pedagógicos; 

c) Jogo, brincadeira, infância e Educação; 

d) Mídias e cultura lúdica; 

e) Avaliação e aprimoramento do brincar no contexto educacional 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas com utilização de textos, livros e outros materiais pedagógicos; 

Aulas práticas abordando conteúdos relacionados à disciplina. 

Trabalhos em grupos e individuais utilizando temas da atualidade e relacionando com diversos autores 

da área; 

Exposição das teorias ou metodologias de ensino a partir de textos e livros indicados para consulta dos 

alunos; 

Pesquisas ou levantamentos sobre temas da área no contexto educacional. 
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Apresentação de Seminários; 

Avaliações individuais e em grupos; 

Participação em atividades em sala de aula e extra-sala. 

Relatórios de atividades desenvolvidas em escolas. 

                                                  REGIME DE RECUPERAÇÃO 

 

" O Regime de Recuperação será constituído por uma avaliação contendo todo o conteúdo 

programático, cuja nota substituirá a nota final. Esta avaliação deverá ser aplicada no período 

especificado no calendário escolar da FCT/Unesp ou poderá ser antecipada caso o docente tenha 

cumprido o mínimo exigido de dias letivos, a carga horária exigida e consolidado a disciplina. No 

entanto, o registro da nota de recuperação no SGA deverá ser efetuado no período estabelecido no 

calendário escolar." 

EMENTA (Tópico que caracteriza as unidades dos programas de ensino) 

A disciplina buscará compreender a Educação Física e suas tendências pedagógicas no processo 

histórico, oferecendo suportes para que o futuro professor possa fazer opções políticas e teórico-

metodológicas de uma educação para a infância que valorize o corpo, o movimento, as atividades 

lúdico-expressivas e a cultura corporal como recursos pedagógicos indispensáveis. A brincadeira e o 

jogo também serão abordados como linguagens e recursos pedagógicos fundamentais para a educação 

da criança de 0 a 10 anos. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO ALUNO: 

APROVAÇÃO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO:   19.10.2015 

CONSELHO CURSO PEDAGOGIA:    

CONGREGAÇÃO:     

 

 


