
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
DARCY RIBEIRO – UENF 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E 

LINGUAGEM 
 

 

 

 

 

 

A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES SOBRE O 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UENF 

 

 

 

 

 

GELSON CAETANO PAES JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ 

ABRIL – 2018 



A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES SOBRE O 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UENF 

 

 

 

 

 

 

GELSON CAETANO PAES JUNIOR 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Cognição e 
Linguagem do Centro de Ciências do 
Homem, da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense, como parte das 
exigências para a obtenção do título de 
Mestre em Cognição e Linguagem. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Eliana Crispim 

França Luquetti 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ 

ABRIL – 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Preparada pela Biblioteca do CCH / UENF 
   

 

 

037/2018 

    

Paes Junior, Gelson Caetano. 
 

A concepção dos professores formadores sobre o curso de Licenciatura 
em Pedagogia da UENF / Gelson Caetano Paes Junior. – Campos dos 
Goytacazes, RJ, 2018. 

83 f. 
 Bibliografia: f. 73 – 79. 

 

Dissertação (Mestrado em Cognição e Linguagem) – Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Centro de Ciências do 
Homem, 2018. 

Orientadora: Eliana Crispim França Luquetti. 
 
1. Curso de Licenticatura. 2. Pedagogia. 3. Formação de Professores. I.  

  Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. II. Título. 

CDD – 370.71 

P126
 
696 



A CONCEPQÁO DOS PROFESSORES FORMADORES SOBRE O

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UENF

GELSON CAETANO PAES JUNIOR

Dissertagáo apresentada ao Programa
de Pós-Graduagáo em Cognigáo e Lin-
guagem do Centro de Ciéncias do Ho-
mem, da Universidade Estadual do
Norte Fluminense, como parte das exi-
géncias para a obtengáo do título de
Mestre em Gognigáo e Linguagem.

Aprovada em: 05/04 12018.

BANCA EXAMINADORA

Prof. u,F.¡áále de nifáo e Linguagem - UENF)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

¡v'-tz---
Arruda db Moura (Literatura Comparada - UFRJ)

l,b
Dr'.Shirlena Campos de AmaralfCiéncias Sociais e Jurídicas - UFF)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

r-rG.',
Prof. Dr". Eliana Crisbim F Luquetti (Lingu ística -JU FRJ)

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF
(Orientadora)



AGRADECIMENTOS 
 
 
Agradeço a Deus pelo dom da vida e da força de vontade. À Prof.ª Dr.ª Eliana 
Crispim que me orientou e acompanhou na investigação proposta por esse 
estudo a qual aqui apresento. 
 
À Prof.ª Dr.ª Jaqueline de Almeida, ao Prof. Dr. Sérgio Arruda, e à Prof.ª Dr.ª 
Shirlena Amaral por aceitarem de bom grado o convite para comporem a banca 
examinadora. Além de suas inestimáveis considerações que em muito 
contribuíram para o aperfeiçoamento desta dissertação. 
 
Agradeço aos meus pais, Maria Francisca e Gelson Caetano (in memoriam). 
Aos meus irmãos Joana Darc e André Luíz e, sobrinhos Gyovanna Paes, ao 
Otávio e a Thaís Gomes, meus familiares por quem tenho muito carinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo sistema de educação é uma 
maneira política de manter ou de 
modificar a apropriação dos discursos, 
com os saberes e os poderes que eles 
trazem consigo (Michel Foucault). 



RESUMO 
 
 

PAES JUNIOR, Gelson Caetano. A concepção dos professores formadores 
sobre o curso de Licenciatura em Pedagogia da UENF. Campos dos 
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 
UENF, 2018. 
 
Em muitos estudos sobre Educação, podemos destacar que o campo da 
formação de professores, se apresenta como um dos mais influentes e 
dinâmicos campos da construção pedagógica em produções teóricas na área 
de Pedagogia. De certa forma, parece ser no exercício da profissão docente 
que a maioria dos professores percebe suas limitações provenientes da sua 
formação. O objetivo geral é apresentar a concepção do docente-formador 
sobre o processo de formação de professores. Objetivos específicos: identificar 
as concepções desses formadores em relação ao processo de formação inicial 
de professores da Pedagogia na UENF; realizar uma caracterização do curso 
na Universidade e, identificar como o docente-formador estabelece a relação 
entre teoria e prática na sua atividade docente. Nossa consideração final é que 
a licenciatura em Pedagogia da UENF se caracteriza por uma abordagem 
teórico-crítica em que durante o período formativo o licenciando vai-se munindo 
de conteúdos e experiências educativo-cientificas. 
 
Palavras-chave: Curso de Licenciatura, Pedagogia, Formação Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

PAES JUNIOR, Gelson Caetano. The conception of the teachers trainers of 
licensure course in Pedagogy of UENF. Campos dos Goytacazes, RJ: North 
State University Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018. 

 
In many studies on education, we can highlight that the field of teacher training, 
presents itself as one of the most influential and dynamic fields of pedagogical 
construction in theoretical productions in the area of pedagogy. In a certain 
form, it seems to be in the exercise of the teaching profession that most 
teachers perceive their limitations coming from their training. The general 
objective is to present the conception of the teacher-trainer on the process of 
training teachers. Specific objectives: To identify the conceptions of these 
trainers in relation to the initial formation process of teachers of Pedagogy the 
UENF; Perform an characterization of this course the in University and, identify 
as the teacher-formator establishes the relation between theory and practice in 
its teaching activity. Our final consideration is that the undergraduate in 
Pedagogy of UENF is characterized by a theoretical-critical approach in which 
during the formative period the student is prepareding to act in the classroom 
with educational-scientific content and in at teaching practice. 
 
Keywords: Graduation Course, Pedagogy, Teacher Training. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nos estudos contemporâneos sobre Educação, podemos destacar o 

campo da formação de professores como um dos mais influentes e dinâmicos 

campos da construção pedagógica que se centraliza nas produções teóricas na 

área da Pedagogia. De acordo com essa proposição, a formação de professo-

res deve se estrutura em processos educativos formais, já que estamos pen-

sando no modelo de escola formal e amparada legalmente pelos órgãos gover-

namentais de direito, democraticamente instituídos, dentre os quais se desta-

cam: Ministério da Educação, Secretarias de Educação, Conselhos Federal, 

Estadual e Municipal de Educação, Associações Nacionais, Estaduais e Muni-

cipais de educação; dentre outras. 

O ensino formal praticado na escola modela as aprendizagens escolares 

presentes nas interações de sala de aula. As complexidades produzidas no 

meio estudantil são próprias da sala de aula e, se concretiza formalmente nas 

relações sociais pelo público-alvo assistido pelos professores. 

O professor que se envolve com a sua prática pedagógica e interage 

com os alunos assistidos, adéqua a prática profissional pertinente àquelas 

complexidades visando alcançar a meta estipulada previamente com a esfera 

administrativa e pedagógica da instituição. 

Este estudo justifica-se porque o pedagogo precisa estar munido de co-

nhecimentos teórico e prático necessários à sua atuação enquanto profissional 

da educação. Nesse sentido, sua prática pedagógica deve acontecer de forma 

crítica e coerente com os saberes adquiridos durante a sua formação de pro-

fessor no curso de licenciatura em Pedagogia. 

Sob esse aspecto, se faz necessário o estudo do campo da profissiona-

lização dos professores na formação docente. O importante, de fato, não é so-

mente o domínio do conhecimento, mas também a forma como se transmite na 

prática do profissional pedagogo enquanto atua em sua função docente. Isto é, 

tendo como referência a licenciatura em Pedagogia no que converge para a 

formação de professores. Também, em extensão a essa importância, devem 

ser considerados os fatores sociais e interpessoais possivelmente envolvidos. 

http://pgcl.uenf.br/2018/pdf/KARINE%20L%C3%94BO%20CASTELANO.pdf
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A questão-problema que conduziu a presente pesquisa aponta para a 

seguinte indagação: “Como os docentes-formadores têm concebido o processo 

de formação de professores nos cursos de Licenciatura em Pedagogia?”.  

Consideramos em nossa hipótese que os egressos do curso de licencia-

tura em Pedagogia/UENF são formados para articular habilidades e competên-

cias na sala de aula. 

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo geral apresentar a 

concepção do docente-formador sobre o processo de formação de professores. 

Especificamente, pretendemos: 

a) Identificar as concepções desses formadores em relação ao proces-

so de formação inicial de professores da Pedagogia na UENF.  

b) Realizar uma caracterização da licenciatura da UENF.  

c) Identificar se o docente-formador estabelece o diálogo na sua função 

pedagógica entre teoria e prática. 

 

Além desta consideração inicial, o trabalho possui outras quatro partes 

que juntas formam o todo desta dissertação. Na primeira parte será apresenta-

do um breve histórico sobre a gênese do conceito de Educação, na perspectiva 

histórico-helenística e seu desdobramento no campo da Pedagogia, bem como 

sua relação com a formação de professores. Na segunda parte trataremos de 

novas perspectivas na formação de professores. Na terceira parte é realizada 

uma caracterização do curso de Pedagogia da UENF. 

O trabalho focaliza na sua quarta parte a metodologia que norteou a 

análise dos dados e, a descrição de questionários aplicados aos docentes do 

curso de licenciatura em Pedagogia da UENF. 

Na quinta parte, elaboramos a análise e discussão dos dados, os resul-

tados da pesquisa são apresentados por meio de uma análise dos questioná-

rios os quais os dados coletados foram investigados no Laboratório de Estudos 

de Educação e Linguagem (LEEL), seguida pelas considerações finais. 
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1 FORMAÇÃO DOCENTE: BREVE HISTÓRICO 

 

A seguir apresentaremos um breve histórico sobre a origem e o desen-

volvimento da Pedagogia, enquanto herdeira legítima da tradição cultural hele-

nista em Educação, a partir da percepção de mundo inerente à plenitude da 

formação humanística.  

Como a arte de educar se tornou o fundamento cultural das sociedades 

civilizadas? Porque e quando surgiu a arte de educar? Quem deve educar? 

Para que precisamos da Educação? Para que precisamos de pessoas que nos 

eduquem? Para onde o “educar” enquanto a mais nobre das artes humanas 

então produzidas caminhará? A nossa boa intenção é levar o nosso querido 

leitor e querida leitora a “aperceber-se” enquanto folheia nosso trabalho. 

As respostas serão dadas na medida em que a leitura discorrer. Pensar 

em “Educação” é pensar em “Formação Docente”. Nessa perspectiva, apresen-

tamos uma breve trajetória histórica do termo “educação” e seu desenvolvimen-

to que será apreciado em quatro a seguir. 

 

1.2 Educação e Pedagogia e o seu percurso histórico 

 

A origem do termo Educação se desenvolveu paralela ao conceito de 

Pedagogia. Ambos se incorporaram em uma práxis educativa relativa ao de-

senvolvimento da formação para a cultura helenística1. Embora houvesse em 

outras civilizações da Antiguidade Clássica (século VIII a.C. ao século V d.C.) 

um interesse em se formular proposições para os termos Educação e Pedago-

gia, foram os gregos que adequadamente a compreenderam de modo a conca-

tená-las numa sistematização conceitual. 

Nesse sentido, Saviani (2008); reforçou que a Pedagogia se direcionou 

paralelamente ao desenvolvimento do conceito de Educação desde a sua gê-

nese histórica. Para Cambi (1999) e, particularmente, Jaeger (2003) buscar 

conhecer a essência do ser humano na sua complexidade é entender o sentido 

                                                           
1
 Helenística refere-se ao período histórico entre o século IV ao século I a. C. Neste, sob o comando do 

macedônio Alexandre Magno (356 a.C à323 a.C.) ampliou seus territórios para o Oriente (Pérsia, Fenícia, 
Egito e parte da Índia). Na Grécia, incorporou traços das culturas orientais de maneira que se misturas-
sem aos da cultura grega. A cultura helenística e a fusão da cultura grega com a cultura oriental. 
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último do que é feito o mesmo e, como esse conhecimento se transmite para 

outros, o que o faz cidadão. 

E, no encaminhamento da produção do saber histórico-cultural grego, 

surgiram os pré-socráticos. Estes pensadores cujos ideais sobre a formação 

educativa eram transmitidos por longa tradição e usos da oralidade (JAEGER, 

2003). Através da arte retórica e pela força silogística dos argumentos com a 

constituição de um arquétipo de formação cívica ideal (CAMBI, 1999) o ensino 

era transmitido. 

Os sofistas desempenharam uma função depreciativa para a Grécia pré-

socrática. Eles eram mal intencionados quanto à arte de ensinar e, em relação 

ao processo de formação e transmissão do saber gostavam de proferir seus 

discursos por meio de sofismas. 

A formação educativa transmitida pelos sofistas engodavam os cidadãos 

por meio dos seus discursos com aparência de conhecimento verdadeiro (RE-

ALE et ANTISERI, 2002). Com a prerrogativa de se tomar critérios de verdade 

válidos para uma sociedade em ascensão, foram surgindo pensadores que de-

senvolveram métodos de investigação para que o saber fosse tomado por ver-

dadeiro, deu-se início ao período socrático, a partir do século V, A.C. 

A efervescência filosófica foi muito propiciada pelo fato de a Grécia ter-

se tornado entre os séculos IX e III, A.C.; o centro econômico, político e cultural 

do Mundo Antigo. Quanto a este fato, Jaeger (2003) nos diz que “a cultura gre-

ga fora, desde o primeiro instante, inseparável da vida da polis” (JAEGER, 

2003, p. 483). 

Em Savianni (2008), nós percebemos que o interesse dos estudiosos 

antigos foi de se discutir a Educação por meio do pensamento filosófico de Só-

crates (470-399, A.C.), Platão (428-347, A.C.) e Aristóteles (384-322, A.C.). 

Eles representam o auge do pensamento educacional sobre a formação do 

Homem (CAMBI, 1999). 

O educar significa tanto formar para dentro como trazer para fora os sa-

beres inatos ou aqueles a serem ensinados e apreendidos, conforme síntese 

do ponto de vista dos autores, Reale et Antiseri (2002). Nos chama a atenção 

para o fato de que a formação humana, desde a Grécia, delineou-se por uma 

dupla referência para o conceito de Pedagogia. 
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Segundo Savianni (2008), tal duplicidade para o conceito está, 

 

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 Paidéia entendida como a formação da cri-
ança para a vida reforçou o aspecto metodológico presente já 
no sentido etimológico da pedagogia como meio, caminho: a 
condução da criança (SAVIANI, 2008, p. 2). 

 

Numa perspectiva interdisciplinar em Educação, percebemos a possibili-

dade inevitável da Pedagogia e da História, dois campos bem distintos se dia-

logarem neste trabalho. Isso porque podemos destacar a pesquisa educacional 

e o olhar historiográfico sobre o homem e a sua formação. Em posse desse 

entendimento, descrevemos a formação do ideal de homem grego (CAMBI, 

1999). 

Os educadores gregos antigos no sentido de formar seus jovens para 

um ideal de humanidade desenvolveram uma Pedagogia a se empenhar na 

formação educacional dos jovens ao estágio de cidadão democrático, etiqueta-

do e sofisticado; em distinção aos sujeitos sociais que se haviam ao redor da 

polis grega, que conforme Cambi (1999) e também Jaeger (2003), seriam os 

bárbaros. A cultura helênica produziu esse ser que deve exercer plenamente 

suas funções sociais num arquétipo formativo cujo ideal se encontra no desen-

volvimento da democracia e sua realização plena. 

Essas abordagens educativas comuns às suas concepções sobre as 

práticas de ensino são relacionadas: por um lado, pelo modelo de inatismo do 

conhecimento que sempre está em posse do aprendiz e a função do pedagogo 

é de auxiliar no descobrimento desse saber; ao passo que, na outra concep-

ção, o aprendiz nada sabe e a instrução escolar inscreve nele gradativamente 

habilidades de manuseio e domínio da arte escrita e da conversacional cuja 

finalidade é o exercício social da democracia. 

Os helenos consideravam que a educação do homem deveria se pautar 

ao adestramento do corpo e no desenvolvimento das artes bélicas, com o ma-

nejo das armas justamente na formação de um soldado cidadão disposto a lu-

tar pelo império, caso houvesse necessidade. Mas, também na formação do 

homem público e prudente que girava em torno da eloquência, da formação 
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literária e da moral. A virtude civil era inerente ao pleno desenvolvimento edu-

cativo. 

Nesse sentido, Saviani (2008) expõe: 

 

Ao longo da história da chamada civilização ocidental, a peda-
gogia foi firmando-se como correlato da educação, entendida 
como o modo de apreender ou de instituir o processo educati-
vo. Efetivamente, a educação aparece como uma realidade ir-
redutível nas sociedades humanas. Sua origem confunde-se 
com as origens do próprio homem. Na medida em que o ho-
mem se empenha em compreendê-la e busca intervir nela de 
maneira intencional, vai constituindo um saber específico que 
desde a paidéia grega, passando por Roma e pela Idade Mé-
dia, chega aos tempos modernos fortemente associado ao ter-
mo “pedagogia”. (SAVIANI, 2008, p. 1). 

 
 

As características da educação grega e sua transposição para a civiliza-

ção romana, o conhecimento desenvolvido e acumulado na antiga Grécia se 

conjugou na cultura romana2. A educação foi assumida como o saber dos anci-

ãos. Ela era transmitida e se caracterizava pelos ensinamentos dos cidadãos 

mais antigos e ilustres do povo, representados pelo senado romano. 

E, com a fusão das novas ideias trazidas pela conquista da Grécia por 

Roma houve a incorporação da tradição helenista de Educação e, do termo 

Pedagogia. Essa transição de valores fazia parte de um programa de mudan-

ças para uma cultura mais livre. Isto é, para os cidadãos romanos e, ocorridas 

em “uma cultura cada vez mais articulada e cada vez mais laica” (CAMBI, 

1999, p. 104). 

Mesmo com a expansão do império romano a conquistar o mundo helê-

nico, sabemos que nesse avanço, o conquistador romano percebeu a nobreza 

e a importância cultural do espírito grego. Dos povos antigos, os gregos foram 

os que mais aperfeiçoaram o conceito de “Educação”. Os romanos souberam 

sabiamente ver essa importância e aculturaram-se em muitos, dos campos do 

conhecimento helênico, desenvolvendo-se nas ciências antigas e buscando 

elevar-se em erudição sua cultura na sua complexidade. 

                                                           
2
 Com a dominação romana em 146 a. C. a Grécia foi incorporada ao Império e tornou-se uma de suas 

colônias. A relação que essas duas culturas produziram possibilitou que se fossem conservadas os escri-
tos da Antiguidade. De modo que, permaneceu intacta toda a produção intelectual desse período. Os 
romanos se aculturaram desse saber e o desenvolveram na sua cultura. 
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Sob Roma, a Grécia dominada, mantém-se com seu espírito livre, e con-

tinua a produzir o melhor modelo de homem da antiguidade; o homem demo-

crático. Esse espírito livre é transmitido aos afortunados romanos pela instru-

ção dos paedagogus, terminologia “com o sentido de pedagogo, preceptor, 

mestre, guia” (SAVIANI, 2008, p. 04), ou aquele que conduz. 

Após a tomada da Grécia, muitos dos intelectuais helenos se tornavam 

preceptores responsáveis pela condução da formação dos jovens romanos. 

Pretendia-se formar nos moldes da cultura helênica o ideal de homem demo-

crático ao quais os romanos admiravam. Por meio da expansão do império ro-

mano no mediterrâneo. Para (CAMBI, 1999), este se percebeu mais imponente 

economicamente e, elegeu a cultura grega como a sua própria: respeitou os 

traços mais elementares do mundo grego através de sua literatura, ciência e 

filosofia. E, em educação conservou o papel dos costumes, da disciplina dos 

pais e a formação do espírito mediante o valor da tradição intelectualizada. 

 

Para Cambi (1999), com o prolongamento da prática educativa herdada 

dos gregos pelos romanos e, com a queda destes a partir do cristianismo, mas 

mantida a Paidéia com a sua pedagogia cristianizada até o final da Idade Mé-

dia, houve a necessária emergência de se remodelar a Pedagogia nos fins do 

Renascimento (séculos XIV ao XVII) cultural na Europa, foi o primeiro grande 

movimento artístico, científico, literário e filosófico da modernidade. 

Os movimentos reformadores então insatisfeitos nesse período conheci-

am a fundo a influência que a educação cristã tinha sobre os indivíduos a exigir 

a mudança de perspectiva na mentalidade do Renascimento3. Muitos desses 

educadores reformistas tinham cátedras nas universidades europeias cujo vín-

culo fora rompido e seus nomes inscritos no tribunal da Santa Inquisição. Sabi-

a-se que pela experiência exitosa em Educação nos séculos antecedentes, 

particularmente nos séculos II e III, com a oficialização do Cristianismo enquan-

                                                           
3
 Com o desenvolvimento dos métodos escolásticos, conforme Gilson (2001); Boehner et Gilson (2003) 

de ensino aliados aos interesses da Igreja em se propagar o Cristianismo e com a criação das primeiras 
universidades europeias, durante a passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, os valores 
culturais existentes no decorrer da Baixa Idade Média se alienaram, segundo a perspectiva de Reale et 
Antiseri (1990), de modo a, favorecer um novo conjunto de ideias e interesses sobrepostos aos meios 
científicos e culturais existentes. 
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to a religião do Estado se empregou a “conversão” (CAMBI, 1999) do modelo 

educativo pagão ao modelo educativo cristianizado. 

Na Alta Idade Média (séculos V ao X), concatenou-se a fundação das 

primeiras universidades medievais cuja expansão pelo velho mundo poderia se 

divulgar amplamente o saber educativo. As faculdades se organizaram em tor-

no dos altos estudos nas Letras antigas, na Filosofia e Teologia. Então, a partir 

de uma ideologia de ruptura para se instaurar uma nova ordem os protestos se 

estenderam por toda a Idade Moderna ou Modernidade4 em que se podem ve-

rificar mudanças significativas na sociedade. 

O modelo de organização social de então foi sendo solapado gradativa-

mente. Passou-se a valorizar nesses períodos e, em intensidade maior na Ida-

de Moderna (séculos XVI ao XVIII), o homem pensado fora da tradição esco-

lástica. O pensar se define em outros sentidos de se fazer Ciência. Numa soci-

edade que protestava outros valores de natureza burguesa, livres de quaisquer 

resquícios do Medievo, aspirou-se a outro tipo de modelo social a qual Cambi 

(1999), denominou de Revolução Humanista no campo da Pedagogia5. 

Logo, esse ideal educativo desempenhará um papel centralizador na no-

va cultura idealizada pela Reforma, porque é ele quem condicionará a socieda-

de às transformações que possibilitarão ao desenvolvimento acadêmico uni-

versitário e ao progresso científico. A escola desde o seu nível mais elementar 

vai exercer um papel crucial na manutenção dessa ideologia presente no ima-

ginário coletivo a partir dos papéis representativos da nova ordem europeia e 

burguesa. 

Assim, tornou-se claro que o papel da escola na manutenção das ideo-

logias que governavam a polis foi de estar vinculada intimamente às práticas 

educativas reconhecidas primeiramente pelos docentes na sala de aula, como 

a reprodução do saber cultural dominante consoante aos saberes acadêmicos 

                                                           
4
 O que é a Modernidade? No sentido histórico em que essa palavra é empregada habitualmente, indica 

o período da história ocidental que começa depois do Renascimento, a partir do séc. XVII, conforme 
definição usual de Abbagnano 2003. Ver verbete Moderno, página 679. 
5
 A Revolução Humanista surgiu na Renascença (enquanto movimento cultural europeu que se configu-

rou no interior de um período de grandes transformações: a Modernidade). Entende-se que as mudan-
ças nas concepções pedagógicas enfatizaram a abordagem teórica sobre o homem no centro do mundo 
e seu poder de decisão autônoma e sem a interferência de uma concepção divina que o explicasse e, é 
relativa a uma mentalidade de época, em contradição a educação teocêntrica disseminada durante a 
Idade Média. 
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acumulados e que eram ensinados aos alunos, aos discípulos (CAMBI, 1999; 

JAEGER 2003). Transformando assim, as práticas educativas em conhecimen-

to escolar. 

O ideal reformista disseminado na Modernidade e, por consequência, a 

prematura estagnação dos modelos escolásticos que regiam a Pedagogia do 

Medievo convergiu-se num instrumento de ruptura cultural com o antigo méto-

do educativo. A inovação científica consequente dessa “estagnação” do méto-

do educativo foi fundante da educação humanística. 

A escola soube redimensionar, segundo Cambi (1999), o saber científico 

uma vez produzido pelos interesses da burguesia ascendente ao transmutar os 

conceitos predispostos na nova matriz tecnológica motivada pela Revolução 

Industrial6. E, isto se refletiu na institucionalização da educação escolarizada 

num de seus aspectos. Sobre essa matriz educacional, ela vem conjugar o 

modelo de homem segundo a projeção de um ideal de sociedade justa7. 

O fazer do ensino se conjuntura na prática pedagógica assimilada em 

desdobramentos que harmonizado ao conjunto de estudantes, independente-

mente daquilo que os classifica, do ponto de vista das relações entre a escola e 

as classes sociais, conforme Bordieu et Passeron (1992), influencia nas suas 

desenvolturas acadêmicas e os tornam mais capazes ao sucesso ou fracasso 

escolar. 

O efeito inovador e estruturador da escola se refletiram na instrução pú-

blica. Tomadas as lições publicamente e por meio da renovação nos métodos 

da instrução mais elementar e geral, Cambi (1999); a escola passou a ser uma 

representação melhor organizada e muito mais formalista da grande vida cole-

tiva da cidade. 

Essa introdução engendra em si, a representação de uma sociedade i-

dealizada e cuja ambição já vem desde os antigos gregos, de uma suposta “ci-

dade ideal”, onde a pedagogia ficaria incumbida de formar um tipo de cidadão 

                                                           
6
 Ainda que existam outras fases para a Revolução Industrial, nos valemos da primeira fase que data 

entre os anos 1760 a 1860, que se delimitou somente a Inglaterra. As outras fases póstumas a primeira 
se transporiam ao restante da Europa e EUA. 
7
 O ideal de sociedade justa, no contexto da Revolução Industrial Inglesa, parafraseando Marx (2013), 

era de endinheirar o homem com as condições de, com a venda do seu trabalho, acessar os produtos 
demandados pela acumulação do capital inglês por meio da troca de métodos de fabricação das merca-
dorias manufaturadas para as industrializadas por processos mecanizados de produção. O poder de 
barganha dos bens de consumo então produzidas no mercado interno onde todos teria acesso. 



   20 
 

voltado para as mais altas aspirações validadas socialmente, e que são de fato 

“um momento central do equilíbrio social”, Cambi (1999, p. 274); cuja educação 

deveria ser administrada pelo Estado e disciplinarmente aceita por todos os 

membros. 

Nesse sentido, por exemplo, os alunos predispostos ao conhecimento 

humanístico deveriam ser orientados conforme essa disposição. E, aqueles 

predispostos às exatas deveriam ser valorizados conforme essa suposta aber-

tura e propensão aos estudos que implicam no ensino e aprendizagem das á-

reas “duras”, jargão muito comum nas academias, a que se interessem neste 

campo de saber. 

Valorizando-se a educação, sublinhando a exigência de ligar intimamen-

te saber teórico e o saber prático num todo articulado aos conhecimentos a-

prendidos. Evidentemente, que um ideal enciclopédico do saber acarretaria 

possíveis problemas ao se considerar o tipo de método de aprendizagem para 

se formar um acadêmico nos moldes de um grande instituto de pesquisa cientí-

fica. 

A pretensão de se entrelaçar as diferentes áreas do conhecimento em 

uma que seja pedagogicamente a fim mediante um projeto enciclopédico a de-

finir todos os processos educativos adquiridos em experiências nas áreas do 

saber humano assim sistematizado não parece procedente, ainda que se cogi-

te interessante tal entrelaçamento. 

Visto que tornaria a própria pesquisa científica num ideal enciclopédico 

do saber, Savianni (2008) meramente composto, de pouco acesso e, de domí-

nio incipiente para a maioria dos estudantes interessados. Ainda muito longe 

de se construir implicações lógicas que atendessem aquilo que é particular as 

áreas do conhecimento. 

A Pedagogia e o seu campo de estudos vem adquirindo na Contempo-

raneidade (período atual da história ocidental e seu início remonta à Revolução 

Francesa no final século XVIII), se estruturou na maior especialização em de-

corrência da maior contribuição de outros campos do saber científico. Como 

exemplo, podemos citar dois campos do saber que vêm contribuindo para a 

consolidação da Pedagogia, são a Sociologia e a Psicologia. Ao perpassarem o 
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campo pedagógico, o escopo de conhecimentos produzidos, vem a Psicologia 

da Educação e a Sociologia da Educação. 

Quando se considera sobre as características delimitadoras da formação 

docente, percebe-se que a linguagem se transforma rapidamente tendo em 

vista que ela não era observada em outros momentos da educação. Houve 

uma abertura para que as ciências positivistas desenvolvidas a partir da con-

temporaneidade também contribuíssem para o campo pedagógico. 

Assim, eles  

 

[...] devem ser pensados nos saberes empíricos, nas ciências 
da educação, para colher a especificidade e a variedade dos 
problemas e para submetê-los a processos de análise e de in-
tervenção que permitam soluções verificáveis, inspiradas numa 
lógica da experimentação e do controle científico (CAMBI, 
1999, p. 598). 

 

Neste sentido, o saber produzido largamente no campo pedagógico se 

pluralizou, articulou-se no seu próprio interior dando vida a uma série de com-

petências setoriais que dissolveram a figura do pedagogo 8. Na contempora-

neidade, o pedagogo é percebido como um técnico educacional e não como 

um cientista da Educação ou “como especialista da educação e dos seus pro-

blemas em geral” (CAMBI, 1999, p. 597). 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Parece que sobre esse ponto, o pensamento de Cambi (1999) e Gatti (2010) explica que, o pedagogo 

não é formado com o escopo de saberes próprios do seu campo e a Licenciatura em Pedagogia absorve 
o desenvolvimento das outras áreas do saber científico incorporando-as à sua. As ciências ao contribuí-
rem no enriquecimento da área de Pedagogia, elas em suas relações interdisciplinares oferecem disci-
plinas que delimitam ao licenciando as competências disciplinares mais relacionadas com os campos de 
origem do que a Pedagogia, propriamente dita. Os cursos de Pedagogia contribuem para a formação de 
um não pedagogo, no sentido relativo dessa palavra, já que ele adquire saberes disciplinares que o atrai 
para a gama de conhecimentos disciplinares das outras áreas. P. ex.: Um estudante do curso de Pedago-
gia que no sistema de créditos, inscreve em seu currículo as disciplinas optativas e, até em alguns perío-
dos, algumas disciplinas obrigatórias que subordinam o aluno a se inscrever nas que são pré-requisito 
para o curso provindas da Psicologia ou Sociologia (Psicologia da Educação, Psicologia do Desenvolvi-
mento e da Aprendizagem, Sociologia da Educação I e II etc.) tende a ser formados mais em conformi-
dade com o perfil de psicólogos da educação ou sociólogo da educação, do que um pedagogo no sentido 
absoluto da palavra. 
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1.3 Formação de Professores e os cursos de Pedagogia 

 

Historicamente, a criação dos cursos de formação de professores se jus-

tapõe à criação da escola pública. Essas iniciativas segundo Tanuri (2000) es-

tão relacionadas; 

 

[...] à institucionalização da instrução pública no mundo moder-
no, ou seja, à implementação das ideias liberais de seculariza-
ção e extensão do ensino primário a todas as camadas da po-
pulação (TANURI, 2000, p. 62). 
 

O estabelecimento das escolas destinadas ao preparo específico dos 

professores para o exercício de suas funções está ligado à institucionalização 

da instrução pública na modernidade. 

 
Mas somente com a Revolução Francesa concretiza-se a idéia 
de uma escola normal a cargo do Estado, destinada a formar 
professores leigos, idéia essa que encontraria condições favo-
ráveis no século XIX quando, paralelamente à consolidação 
dos Estados Nacionais e à implantação dos sistemas públicos 
de ensino, multiplicaram-se as escolas normais (TANURI, 
2000, p. 62). 
 

Assim, a formação de docentes para o ensino das primeiras letras, se-

gundo Saviani (2005, 2009) datou entre os anos de 1827 a 1890 no Brasil onde 

ocorreram ensaios intermitentes de formação de professores, em cursos espe-

cíficos propostos no final do século XIX com a criação das Escolas Normais. 

Segundo Vieira (2008), os curso de Pedagogia durante a década 1930 

foi institucionalizado pela proposta de Anísio Teixeira9 e Fernando Azevedo10 

no sentido de se priorizar mais a formação do professor ao curso de pedagogi-

a, propriamente dito.  Assim, a criação oficial dos cursos de pedagogia ocorreu 

no ano de 1939. e institucionalizou-se nas décadas seguintes: Decreto lei n. 

4024/61 (BRASIL, 1961) e Parecer CFE n. 251/62; com a Reforma de 1971, Lei 

                                                           
9
 Anísio Spínola Teixeira (1900-1971) foi um importante teórico da educação no Brasil. Foi o principal 

idealizador das grandes mudanças que ocorreram na educação brasileira no século XX. Fez parte do 
movimento de renovação do ensino chamado de Escola Nova. 
10

 Fernando de Azevedo (1894-1974) foi um educador, professor, crítico, ensaísta e sociólogo brasileiro. 
Foi um dos expoentes do movimento da Escola Nova. Participou intensamente do processo de formação 
da universidade brasileira, em busca de uma educação de qualidade. 

http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/4/Artigo%2013.pdf
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n. 5.692 (BRASIL, 1971). Essas escolas continuaram a promover a formação 

dos professores para os primeiros anos do ensino fundamental e para a educa-

ção infantil. 

Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional (LDBEN nº. 9.394 de 1996) se admitiu a formação desses docentes em 

nível superior e, que ficou determinando um prazo de ajustamento pelas institu-

ições formadoras de dez anos. 

Em resumo sobre a História da Formação de Professores, publicado em 

substrato da Revista Brasileira de Educação, Tanuri (2000) entende que a 

compreensão dos trabalhos acadêmicos de fundamentação historiográfica a-

cerca da escola normal enquanto instituição da política educacional brasileira 

foi se desenvolvendo na perspectiva da ação do Estado. Ela assim, nos diz 

que: 

 

Nascidas no século XIX ao nível de modestas escolas primá-
rias e centradas, sobretudo no conteúdo a ser ensinado, as es-
colas normais foram aos poucos incorporando um conteúdo di-
dático-pedagógico. O ideário escolanovista as marcaria definiti-
vamente, deslocando a ênfase de seu currículo para as deno-
minadas "ciências da educação". O artigo aborda questões re-
lativas a: consolidação e expansão das escolas normais como 
instituições formadoras do magistério para a escola primária, 
evolução de sua organização geral e curricular, definida, a par-
tir dos anos 30, em nível médio, até as mudanças introduzidas 
pela Lei 9.394/96, que elevou a formação do professor das sé-
ries iniciais ao nível superior. (TANURI, 2000, p. 193). 

 

Em inícios do século XX a preocupação com a formação de professores 

para o chamado “secundário” se intensificou (TANURI, 2000; VIERA 2008) aos 

atuais anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio, em cursos regula-

res e, também, específicos (GATTI: 2008, 2009a, 2009b, 2010). Até então, es-

se trabalho era exercido por profissionais liberais ou autodidatas. Porém, há 

que se considerar o fato de que o número de escolas secundárias era reduzido 

neste período, assim como o número de alunos. 

Os professores recebiam a titulação do bacharelado em Educação pelas 

instituições universitárias pouco existentes no Brasil sem, contudo, estarem 

habilitados a lecionar. Os formados no curso de Pedagogia poderiam, por ex-

tensão e, em consonância com a portaria ministerial competente, lecionar al-

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a05
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gumas disciplinas no ensino secundário (GATTI, 2009). Assim, se acrescentou 

mais um ano com disciplinas da área de Educação para a obtenção da licencia-

tura. 

Essa prática de ensino assimilou um currículo centrado nas disciplinas 

de cultura geral, no estilo das antigas Escolas Normais a qual se dirigiu à for-

mação de docentes para o ensino secundário, conforme Saviani (2009). Este 

modelo formativo para professores se aplicou também, ao curso de Pedagogia, 

regulamentado pelo Decreto-Lei nº. 1190 de 04/04/1939 destinado a formar 

bacharéis especialistas em Educação. E, em sentido complementar, professo-

res para as Escolas Normais em nível médio durante os anos 1930 a 1980. 

Contudo, foi no ano de 1986 que o Conselho Federal de Educação apro-

vou o Parecer nº. 161 que tratou sobre a Reformulação do Curso de Pedagogi-

a, segundo Gatti, (2010). Este documento legal facultou às instituições de ensi-

no superior a possibilidade de oferecer, igualmente, a formação para a docên-

cia nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) aos estudantes do 

curso. As faculdades e universidades privadas foram as primeiras a experimen-

tarem no oferecimento dos seus cursos de pedagogia, a possibilidade da licen-

ciatura para seus formandos no final da década de 1980. 

Em 2002, houve a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores nos anos subsequentes, as quais preconizam 

as Diretrizes Curriculares para cada curso de licenciatura, aprovadas pelo Con-

selho Nacional de Educação (CNE). Mesmo com ajustes parciais em razão das 

novas diretrizes, verifica-se nos cursos de licenciaturas de forma geral, inclusi-

ve no de Pedagogia, “a prevalência da histórica ideia de oferecimento de for-

mação com foco na área disciplinar específica, com pequeno espaço para a 

formação pedagógica” (GATTI, 2009, p.1357). 

Ainda em consonância com a Autora, no século XXI a formação de pro-

fessores para as áreas disciplinares foram contínuas e as verificações de práti-

cas com a prevalência de modelos consagrados no início do século XX, para 

as licenciaturas se mantiveram ainda que com outras rotulações. Mesmo com 

as orientações mais integradoras relativas à formação disciplinar e formação 

para a docência, a formação de professores está orientada ou assegurada sob 
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a ótica dos antigos moldes dos cursos de formação, voltados para os bachare-

lados e não as licenciaturas. 

O curso de graduação em Pedagogia somente em 2006 depois de mui-

tas discussões pelo Conselho Nacional de Educação que aprovou a Resolução 

nº. 01, de 15 de maio de 2006, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

esses cursos. Propôs-lhe como “licenciatura” e atribuiu-lhe a essa “a formação 

de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental” 

(GATTI, 2010, p. 1357). Também como para o ensino médio na modalidade 

Normal, onde fosse necessário e onde esses cursos existissem, e para a edu-

cação de jovens e adultos, além da formação de gestores. 

Neste sentido, a licenciatura em Pedagogia amplia o leque de atribui-

ções visando capacitar o profissional polivalente cujo centro formativo está o 

magistério para os anos iniciais da educação básica. A complexidade curricular 

exigida para esse curso é grande, notando-se também, pelas orientações da 

Resolução citada no parágrafo anterior. O currículo deverá ser composto de 

experiências teórico práticas no campo educacional. Assim, o formando deverá 

assimilar conhecimentos disciplinares aplicados na Educação e, que advenham 

do escopo instrucional das ciências humanas. 

A resultante esperada das atribuições educacionais do profissional di-

plomado é a aquisição de habilidades de planejamento, de execução, de coor-

denação, de acompanhamento e de avaliação de atividades comuns à institui-

ção escolar. Para Gatti (2010), o domínio dessas habilidades amplia o campo 

de atuação do pedagogo porque ele se torna capaz de gerenciar os “projetos e 

experiências educativas não escolares; a produção e difusão do conhecimento 

científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não 

escolares” (GATTI, 2010, p. 1357-1358) enquanto parte das atribuições da sua 

habilitação profissional a ultrapassar o ambiente escolar de atuação. 

O estudante da licenciatura em Pedagogia deverá estar apto no que se 

especificaram ainda outros dezesseis incisos do artigo 5º da Resolução nº. 01, 

de 15 de maio de 2006. Deverá ele cumprir estágio curricular em conformidade 

ao inciso IV, do artigo 8º desta Resolução (BRASIL, 2006). 

A LDBEN 9394/96 instaurou essa possibilidade e amplificou-se a partir 

da Resolução nº. 01/2006. Em consequência, Gatti (2010) diz que estas postu-

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf
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lações “criaram tensões e impasses para o desenvolvimento curricular desses 

cursos, ainda não bem equacionadas” (GATTI, 2010, p. 1358). Conter todas as 

orientações e atá-las em uma matriz curricular não é tarefa simples. Quando 

pensamos na maioria dos estudantes das licenciaturas que especialmente es-

tão matriculados nas classes noturnas. 

 
Essa diretriz curricular nacional que abrangeu o curso de for-
mação de professores impôs a expansão dos institutos superio-
res de educação, das escolas normais superiores no decênio 
1996 a 2006 e, que ocasionaram mudanças na compatibilidade 

do perfil dos cursos de Pedagogia (SAVIANI, 2009, p. 148). 
 

Evidentemente que a formação de um professor implica a aquisição e a 

assimilação de toda uma cultura que dá o molde para o ofício de professor. 

Assim, buscando adequar o termo cultura a finalidade desse subtítulo procura-

mos definir dentro do nosso interesse, articular o ofício ao capacitar-se profes-

sor. A cultura é definida como um conjunto de ideias, comportamentos, símbo-

los e práticas sociais, aprendidos de geração em geração através da vida em 

sociedade (BOURDIEU, 2001). A herança social da humanidade ou ainda, de 

forma específica, uma determinada variante da herança social (VIGOTSKI, 

1998). 

A principal característica da cultura no oficio da aprendizagem para a 

docência parece estar na capacidade que os indivíduos têm de responder ao 

meio através de um mecanismo adaptativo.  Isto é, em conformidade com a 

mudança de habitus cuja relação se ancora em três pontos: o capital econômi-

co, a estrutura sócio-institucional e a individualidade, (BOURDIEU, 2001; 

2003). A cultura é também um mecanismo cumulativo porque as modificações 

trazidas por uma geração passam à geração seguinte, aonde vai se transfor-

mando, perdendo e incorporando outros aspetos procurando assim melhorar a 

vivência das novas gerações. 

Chama a nossa atenção que “a instituição educativa também deve mu-

dar, deve converter-se em algo verdadeiramente educativo e superar seu con-

ceito já obsoleto que remonta ao século XIX” (IMBERNÓN, 2006, p. 96). Para 

tanto, o hábito configura-se como uma conjuntura ímpar de disposições para 

essa ação, desenvolvido em virtude da disposição que a instituição educativa 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n40/v14n40a12.pdf
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ocupa na estrutura social. Assim, o habitus é o “sistema de disposições social-

mente constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, 

constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideo-

logias características de um grupo de agentes” (BOURDIEU, 2007, p. 191). 

Ele, ainda inclui tanto as representações sobre si e sobre a realidade, 

como também o sistema de práticas em que a pessoa se engendra, os valores 

e crenças que veicula suas aspirações, identificações etc. O “habitus” opera na 

incorporação de disposições (BOURDIEU, 2003) que levam o indivíduo a aco-

modação estrutural no que tange aos seus antecessores culturais mais o histó-

rico de sua classe grupo social, disposições incorporadas que se refletem nas 

práticas objetivadas do sujeito. 

Aos professores cabe-lhes “o saber fazer docente que é um conheci-

mento do saber de experiência” no sentido descrito por Therrien (1997, p. 1). 

Sobre isso, ele nos diz que “Estabelecer que o docente é um ser de práxis que 

conduz sua ação em contexto específico significa reconhecer que seu agir é 

pautado em reflexão apoiada em saberes.” (THERRIEN, 1997 p. 1) Inquirido 

um pouco mais, percebemos que o ofício de professor vai-se emoldurando em 

conjunto de domínio de saberes inerentes ao saber fazer da profissão docente. 

Entendemos que a formação de um profissional depende muito da sua “voca-

ção” ao qual o sujeito procura assimilar a realidade com suas aspirações e inte-

resses pessoais no desempenhar socialmente um papel enquanto sujeito des-

sa ação. 

Dessa forma se consolidou o início do oferecimento da Licenciatura nos 

cursos universitários de Pedagogia pelo Brasil. Isso só foi possível aos anos 

após a promulgação da LDBEN de 1996 e, das ações do Ministério da Educa-

ção e Cultura que autorizou o Conselho Nacional e Conselhos Estaduais a di-

rimirem sobre as questões demandas para a licenciatura. 

Para ser bacharel em pedagogia é importante que o concluinte seja for-

mado para atuar de forma mais ampla no mercado de trabalho, segundo o 

molde estrutural originário do curso de graduação. Ele poderá lecionar no ensi-

no fundamental e médio nos casos em que possuir formação complementar em 

nível de pós-graduação em Pedagogia ou áreas afins. 

http://jacquestherrien.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Natureza-Reflexiva-da-Pr%C3%A1tica-docente.pdf
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O bacharel em Educação enquanto um especialista de disciplina era 

formado para preencher as vagas nos órgãos oficiais do Ministério da Educa-

ção e das Secretarias Estaduais de Educação. De acordo com Vieira (2008), a 

formação dos bacharéis nos cursos de Pedagogia se destinava a lotação dos 

quadros técnico-administrativos para a Educação. 

 

Segundo Vieira (2008), 

 

Inicialmente, o Curso de Pedagogia formava bacharéis, respei-
tando o “padrão federal” curricular num esquema chamado 3 + 
1, no qual o bacharel, formado em um curso com duração de 
três anos, que desejasse se licenciar completaria seus estudos 
com mais uma no Curso de Didática. Os Bacharéis em Peda-
gogia atuariam em cargos técnicos de educação no Ministério 
da Educação e os licenciados, ao concluírem o Curso de Didá-
tica, estariam habilitados ao magistério no ensino secundário e 
normal (VIEIRA, 2008, p. 03). 

 

O Brasil não seguiu o modelo educacional observado em outros países, 

(TARDIF e LESSARD: 2013; LELIS: 1996), em que a maioria das instituições 

de ensino superior possui uma faculdade ou um instituto próprio: Canadá, Bél-

gica, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos e França (BOOTE: 1990; MAROY: 

1993; MOON: 1995; PERRENOUD: 1997; ANDERSON e THIESSEN: 1998; 

LANG: 2002). Lugares onde os centros de formação de professores englobam 

todas as especialidades numa base comum formativa. Gatti (2009) associou 

esta particularidade à atividade didática e à reflexão, pois, nesses espaços a 

pesquisa e a extensão acadêmica ancoram-se no estudo da teoria e práxis e-

ducativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/4/Artigo%2013.pdf
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2 A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 

Consideramos que a profissionalização do professor seja um campo que 

tem se constituído nas discussões legais e oficializa-se como um campo profis-

sional autônomo, técnico e responsável pela formação de todas as profissões e 

que mantém o funcionamento das instituições que juntas compõem a socieda-

de. Assim, a formação dos professores e a profissão docente fazem parte de 

um debate amplo que se discute esse processo de “profissionalização” (IM-

BERNÓN 2008, TARDIF, 2015) e o conhecimento desse campo de atuação e 

saber. 

Aos cursos de licenciatura, segundo a legislação, são encaminhadas ao 

magistério as demandas produtivas por trabalhadores que, sejam preparados a 

compor os quadros laborais oriundos dos setores produtivos da economia. São 

as licenciaturas que têm por objetivo formar professores para a educação bási-

ca, nos ciclos fundamental e médio, principal responsável pela certificação da 

mão de obra encomendada pela produção. 

A institucionalização da profissão docente e os currículos dos cursos de 

licenciaturas vêm sendo discutidos nos estudos acadêmicos há muito tempo. 

Pesquisas realizadas nas décadas 1980, 1990 e, no ano 2000, parecem mos-

trar vários problemas na consecução dos propósitos formativos atribuídos aos 

cursos de licenciatura (CANDAU, 1987; BRAGA, 1988; ALVES, 1992; MAR-

QUES, 1992 e GATTI, 2009). Destacaram que: 

 

A profissionalidade é o conjunto de características de uma pro-
fissão que enfeixa a racionalização dos conhecimentos e habi-
lidades necessárias ao exercício profissional, e que a profissio-
nalização de professores implica a obtenção de um espaço au-
tônomo, próprio à sua profissionalidade, com valor claramente 
reconhecido pela sociedade (GATTI, 2010, p. 1360). 

 

O reconhecimento, destarte, que a profissionalização docente seja con-

sistente nas formas de ação na atuação de atividades desempenhadas pelos 

professores seja paralela ao conhecimento sistematizado pela profissão, cons-

tituída de uma base sólida: teoria e prática. Estes perfazem a “racionalização” 

caracterizada por (GATTI, 2010) na prefiguração usual a que o licenciando se 

inscreve no decorrer da sua formação. 
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Com estas conceituações, estamos saindo do improviso, da ideia do pro-

fessor missionário, do professor quebra-galho, do professor artesão, ou tutor, 

do professor meramente técnico, para adentrar a concepção de um profissional 

que tem condições de confrontar-se com problemas complexos e variados, es-

tando capacitado para construir soluções em sua ação, mobilizando seus re-

cursos cognitivos e afetivos. 

Tardif e Lessard (2017) parecem responder, implicitamente, questionan-

do sobre a profissão professor: 

 

Qual é o lugar da docência e qual o significado do trabalho dos 
professores em relação a esses postulados e ao ethos que eles 
impõem? Fundamentalmente, o ensino é visto como uma ocu-
pação secundária ou periférica em relação ao trabalho material 
e produtivo. A docência e seus agentes ficam nisso subordina-
dos à esfera da produção, porque sua missão primeira é prepa-
rar os filhos dos trabalhadores para o mercado de trabalho 
(TARDIF e LESSARD, 2017, p 16). 

 

  

Consideramos que “a profissionalização é acompanhada por uma auto-

nomia crescente, por elevação do nível de qualificação, uma vez que a aplica-

ção de regras exige menos competência do que a construção de estratégias” 

(RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 2003, p. 61). Assim, trazemos alguns pon-

tos relevantes para discussão da temática proposta. 

 

2.1 A formação de professores 

 

Compreende os processos de ensino e aprendizagem ainda nos cursos 

de formação de professores focando a prática social da instrução escolar. Para 

Alves (1999), a formação de professores deve ser direcionada a partir da práti-

ca pedagógica em sala de aula, o que daria sentido aos conhecimentos teóri-

cos. 

Assim, os professores precisam estar sempre se atualizando e agregan-

do valores à sua formação profissional porque novas demandas são reportadas 

para a escola e, portanto, para os sujeitos que nela atuam. 
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Dias (2014) entende que é uma questão de investimento social, ao afir-

mar que: 

 

[...] estamos sendo chamados a tomar posição e trazer para o 
foco as análises sobre o desafio de promover o conhecimento 
junto ao grupo de licenciandos, pois, para se exigir que o pro-
fessor ensine bem, temos, primeiramente, que garantir uma 
educação de qualidade com continuidade ao longo da vida 
(DIAS, 2014, p.15). 

 

A formação docente deve estar envolvida em uma proposta que possua 

um “novo conceito e uma nova mentalidade” (IMBERNÓN, 2006, p. 96), 

(re)descobrindo novas formas de se ver a profissionalidade docente. Para ele, 

precisamos “romper” tanto no campo político quanto no campo institucional 

com as ideologias que mantém a escola num estado de inércia e que impossi-

bilita que a educação seja de qualidade. A escola é o lugar por excelência da 

democracia (CAMBI, 1999), do aprendizado de habilidades e competências 

profissionais para o mercado de trabalho e também adequação “as grandes 

rotinas coletivas que estruturam o trabalho docente no dia a dia” (TARDIF et 

LESSARD, 2017, p. 162). 

 

2.2 A profissionalização docente 

 

A profissionalização docente ou a constituição da profissionalidade do 

professor é um processo social emergente, concebido nas atuais tendências 

investigativas sobre a docência de vários autores (TARDIF, 2012; IMBERNÓN, 

2006; ALVES, 1999). Ela, enquanto “profissão”, é um fenômeno adjacente à 

pós-modernidade. Pois, não se enquadra em nenhum outro tipo de profissão e 

tem como referência os contextos e processos envolvidos na constituição do 

ser professor.  

A profissionalidade é o conjunto de características de uma profissão 

(GATTI, 2009), cuja racionalização de processos e métodos é necessária ao 

exercício profissional. O desenvolvimento de habilidades e de competências 

que a profissionalização implica aos professores se encaminha na obtenção de 

um espaço de produção de conhecimento e, de valorização da autonomia, pró-

prio à sua profissionalidade. 
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Não há consistência em uma profissionalização sem a construção de 

uma base sólida de conhecimentos e formas de ação. Isto é, definir o ser do 

que fazer na profissão, teoricamente é confrontarmos a realidade na concretu-

de do escolar/social (ALVES, 1999). 

Neste sentido, a partir dessas conceituações, podemos dizer que con-

forme aponta Gatti (2009), 

 

[...] estamos saindo do improviso, da ideia do professor missio-
nário, do professor quebra-galho, do professor artesão, ou tu-
tor, do professor meramente técnico, para adentrar a concep-
ção de um profissional que tem condições de confrontar-se 
com problemas complexos e variados, estando capacitado para 
construir soluções em sua ação, mobilizando seus recursos 
cognitivos e afetivos (GATTI, 2009, p. 1360). 
 

Isto quer dizer que o sujeito é o objeto do processo formativo e que tam-

bém ele traz consigo uma bagagem sociocultural que influi na sua profissionali-

zação. 

 

2.3 A profissionalização docente 

 

Para Imbernón (2010), a crítica sobre a profissionalização parte da con-

cepção da transmissão de educação por meio do ensino dos professores. As-

sim, 

 

[...] a profissão docente deve abandonar a concepção predomi-
nante no século XIX de mera transmissão do conhecimento 
acadêmico, de onde de fato provém, e que se tornou inteira-
mente obsoleta para a educação dos futuros cidadãos em uma 
sociedade democrática: plural, participativa, solidária, integra-
dora (IMBERNÓN, 2010, p. 7). 

 

Entendemos que tal “abandono” perdurou até os fins do século XX com 

linhas diretivas sobre a prática do ensino tradicional mantidas no exercício da 

profissão docente. Mas, que teoricamente nos cursos de formação de professo-

res, as licenciaturas em Pedagogia, se preocupam com novas possibilidades 

educativas em nosso século (GATTI, 2010). 
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Ao buscar atender à diversidade cultural produzida e presente nas espe-

cíficas demandas sociais por instrução escolar, o ideal educacional tradicional 

é confrontado drasticamente. Visto que, a constituição da sociedade do terceiro 

milênio pretende romper com seu passado histórico anterior e fundar novas 

ideologias educacionais que garantam a sua ascensão relativa não apenas ao 

poder simbólico discutido nos círculos acadêmicos (BOURDIEU et PASSE-

RON, 1992; BOURDIEU, 2001). 

O reconhecimento dessa identidade social e representativa das minorias 

culturais ignoradas nos milênios anteriores. E, que está transitando nas pautas 

dos debates universitários contemporâneos. Isto é, objetivam-se suas empre-

sas na instrução pública lugar possível para uma massificação cultural de suas 

demandas. 

Nas duas décadas da sanção inicial, anos 1990 e 2000, as modificações 

estavam no texto principal, associada à inevitável postulação de grupos inte-

ressados em alterar aspectos específicos da lei recém-aprovada. Imprecisões 

terminológicas reforçaram a necessidade de interpretações que viabilizassem o 

texto legal, algo conferido ao Conselho Nacional de Educação (CURY, 2016) 

busca recondicionar a escola tanto na sua estrutura organizacional quanto na 

configuração legal dos dispositivos educacionais. 

Segundo Cury (2016), de 1996 a 2016, ocorreram mais de 40 alterações 

na LDBEN. Em números exatos foram 178 mudanças, inclusive com recondi-

cionamentos nas alterações então feitas. Se tomarmos o conjunto das modifi-

cações processadas pelas 40 leis mais os 47 decretos regulamentadores, te-

remos uma soma de 225 alterações. 

A mudança e a incerteza na formação docente e a problemática educa-

cional relacionada à pedagogia universitária (IMBERNÓN, 2010; SAVIANI, 

2008) justapõe-se aos interesses sociais. Estes voltados à valoração cultural 

da heterogeneidade dos grupos excluídos nas demandas por formação educa-

cional diferenciada: o novo perfil de professores para o ensino básico deve ser 

condicionado para a diversidade cultural entendida no decorrer da sua forma-

ção acadêmica. 

Assim, a “instituição educativa precisa que outras instâncias sociais se 

envolvam e a ajudem no processo de educar” (IMBERNÓN, 2010, p. 8). Consi-
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dera-se, no entanto, a abrangência e a diversidade do público-alvo escolar con-

temporânea. Que, geralmente com demandas específicas quanto a suas etno-

logias, atribuição cultural e forma social representativa, reivindicam a legitimi-

dade da sua persona11. 

Primeiro, pela via educativa a formar as novas gerações com novas 

perspectivas que desconstruam os paradigmas mais tradicionais de resistência 

cultural. Segundo, porque uma vez desconstruídas, perde-se a responsabilida-

de sobre as consequências derivadas de uma projeção educacional sobre o 

tipo de sociedade cuja cultura que se deseja produzir. 

Porque a pedagogia universitária ao se estruturar nos dois modelos he-

gemônicos para reger a formação de professores sempre se preocupou com os 

“níveis inferiores da escolaridade” (SAVIANI, 2008, p. 203) enquanto problemá-

tica tradicional em Educação. Esses dois modelos se apresentam como: aos 

relativos aos conteúdos culturais e cognitivos voltados prioritariamente ao nível 

superior e seguidamente ao nível médio em cursos de formação voltados ao 

magistério. 

Esse modelo prepara o futuro professor com os valores flutuantes nas 

classes dominantes. Valores estes culturalmente produzidos e socialmente va-

lidados pela instrução escolar. E o modelo didático e pedagógico que vigora no 

nível fundamental e na formação dos professores nas Escolas Normais (SAVI-

ANI, 2008; GATTI: 2008, 2009a, 2009b, 2010). 

Consequentemente, se a Educação desde os tempos remotos da histó-

ria das sociedades (CAMBI, 1999; JAEGER 2003) pouco a pouco se tornou 

mais complexa, parece-nos que “o mesmo deverá acontecer à profissão docen-

te” (IMBERNÓN, 2010, p. 9).  O salto para este novo milênio nos traz os deba-

tes sobre a profissão que diz respeito à “complexidade” que é incrementada 

amplamente pela mudança nas estruturas científicas, sociais e educativas. 

Embora absorvam vertiginosa e radicalmente os paradigmas desse novo 

limiar de milênio, elas são sistematizadoras na ciência, na sociedade e na edu-

cação pensadas na sua “estrutura” e ao sentido do caráter institucional do sis-

tema educativo. E isso implica que a Educação venha a se tornar cada vez 

                                                           
11

 Do latim que em Língua Portuguesa se traduz por “pessoa”. 
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mais dinâmica. Ultrapassando a obrigatoriedade de um ensino relativo ao bási-

co e ao elementar, da perspectiva acadêmica. 

Para Tardif et Lessard (2017) em contrapartida às descrições de Imber-

nón (2010),sobre o abandono das práticas educativas de transmissão do co-

nhecimento do século XIX, nos chama a atenção para o fato de que há quatro-

centos, a atividade social de instrução que “vem-se constituindo, progressiva-

mente, numa dimensão integrante da cultura da modernidade” (TARDIF et 

LESSARD, 2017, p. 7). 

Parece-nos que estes autores se alinharam com a concepção de educa-

ção enquanto formação para cidadania, ou como a formação cidadã (CAMBI, 

1999; JAEGER, 2003) uma implícita referência conceitual à educação grega. 

Ainda, estes autores apresentaram a grande dimensão dos impactos 

que a Educação sofreria em decorrência das demandas sociais por mudanças, 

principalmente, àquelas ocorridas na “economia e os demais aspectos da vida 

coletiva, sobretudo políticos, tanto é verdade que o conceito moderno de cida-

dania é impensável sem o de instrução” (TARDIF et LESSARD, 2017, p. 7). 

Imbernón (2010) parece concordar com a discussão em relação à do-

cência enquanto profissão, levantada por outros autores (TARDIF et LES-

SARD, 2017), sobre o ofício desempenhado pelos educadores: o pedagogo, o 

instrutor, o professor, o profissional da educação (CAMBI, 1999; JAEGER 

2003; TARDIF et LESSARD, 2017; IMBERNÓN, 2010). Este último, ao pensar 

nas especificidades da profissão docente relativiza-a com as demandas cultu-

rais da sociedade que busca afirmar seus direitos. 

Ele quer que entendamos um tipo de professor nesse contexto de revo-

luções culturais e afirmação das culturas minoritárias, excluídas formalmente 

dos dividendos legais expressos nos direitos democráticos conquistados nos 

últimos decênios do milênio passado. 

 

[...] o mais importante é que amplos setores demandaram que 
a educação se aproximasse mais dos aspectos éticos, coleti-
vos, comunicativos, comportamentais, emocionais..., todos eles 
necessários para se alcançar uma educação democrática dos 
futuros cidadãos (IMBERNÓN, 2010, p. 11). 
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Existem diversas razões para se ativer ao estudo da profissionalização 

dos docentes (HARMUC et SALEH, 2011). A promoção de critérios profissio-

nais dentro de uma profissão tão massificada, a possibilidade de desvaloriza-

ção das habilitações como consequência do aumento dos requisitos educati-

vos, a herança niveladora dos sindicatos dos professores, a posição histórica 

da docência como forma de trabalho própria de mulheres, a resistência que 

oferecem os pais, os cidadãos e os políticos à reivindicação do controle profis-

sional das escolas. 

O fato de a docência ter demorado a se incorporar a um campo infesta-

do de trabalhos profissionalizados, a prévia profissionalização dos administra-

dores das escolas e o excessivo poder da burocracia administrativa, a prolon-

gada tradição de realizar reformas educacionais por meios burocráticos. Nes-

sas nuances ora enumeradas é que “a diversidade de entornos em que se dá a 

formação dos professores” (IMBERNÓN, 2010, pp. 12-13). Sobre a profissiona-

lização docente esse autor prossegue: 

 

É interessante analisar o que consideramos atualmente como 
profissionalismo e profissionalização à luz de um novo conceito 
de profissão e de desempenho prático desta (assim, profissio-
nalismo – alguns estudos dizem profissionalidade – caracterís-
ticas e capacidades especificas da profissão; profissionaliza-
ção: processo socializador de aquisição de tais características), 
que pretende passar de um conceito neoliberal de profissão 
(proveniente, sobretudo da sociologia conservadora das profis-
sões de determinado momento histórico) a um conceito mais 
social, complexo (descrição da atividade profissional e valori-
zação no mercado de trabalho) e multidimensional, em que o 
processo de profissionalização fundamenta-se nos valores da 

cooperação entre os indivíduos e do progresso social (IM-
BERNÓN, 2010, p. 25). 

 
 

A profissão docente comporta um conhecimento pedagógico específico, 

um compromisso ético e moral e a necessidade de dividir a responsabilidade 

com outros agentes sociais, já que exerce influência sobre outros seres huma-

nos e, portanto, não deve ser uma profissão meramente técnica de “especialis-

tas infalíveis” que transmitem unicamente conhecimentos acadêmicos. 
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Assim, a profissão docente se moverá então em um delicado equilíbrio 

entre as tarefas profissionais (alguns autores as chamam de acadêmicas) e a 

estrutura de participação social. 

Para Lanier (1984), 

 

[...] os professores possuem um amplo corpo de conhecimen-
tos e habilidades especializadas que adquirem durante um pro-
longado (prolongado se aceitamos a formação como desenvol-
vimento durante toda a vida profissional) período de formação 
[...], emitem juízos e tomam decisões que aplicam a situações 
únicas e particulares com que se deparam na prática (LANIER, 
1984 apud IMBERNÓN, 2010, p. 30). 

 

Mas esse conhecimento não é absoluto, estrutura-se em uma gradação 

que vai desde o conhecimento comum (tópicos, sentido comum, tradições etc., 

semelhante ao que se denomina “pensamento espontâneo”) ao conhecimento 

especializado (IMBERNÓN, 2010, p. 31). Esse conhecimento comum relativo 

ao saber pedagógico existe logicamente na estrutura social, integra o patrimô-

nio cultural de uma determinada sociedade e se transfere para as concepções 

dos professores (idem, p. 31). Assim, 

[...] esse conhecimento pedagógico especializado legitima-se 
na prática e residem, mais do que no conhecimento das disci-
plinas, nos procedimentos de transmissão, reunindo caracterís-
ticas específicas como a complexidade, a acessibilidade, a ob-
servabilidade e a utilidade social que faz emitir „juízos profis-
sionais situacionais‟ baseados no conhecimento experimental 
na prática (IMBERNÓN, 2010, p. 32). 
 
 

2.4  O saber profissional docente 

 

A profissão docente comporta um conhecimento pedagógico específico, 

um compromisso ético e moral e a necessidade de dividir a responsabilidade 

com outros agentes sociais, já que exerce influência sobre outros seres huma-

nos e, portanto, não pode nem deve se uma profissão meramente técnica de 

“especialistas infalíveis” que transmitem unicamente conhecimentos acadêmi-

cos. 
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Nesta perspectiva, Lanier (1984) diz que,  

 

[...] os professores possuem um amplo corpo de conhecimen-
tos e habilidades especializadas que adquirem durante um pro-
longado (prolongado se aceitamos a formação como desenvol-
vimento durante toda a vida profissional) período de formação 
[...], emitem juízos e tomam decisões que aplicam a situações 

únicas e particulares com que se deparam na prática (LANI-
ER, 1984, p. 30). 
 

 

 A profissão docente se moverá então em um delicado equilíbrio entre as 

tarefas profissionais (alguns autores as chamam de acadêmicas) e a estrutura 

de participação social. 

Entende-se que esse conhecimento como o utilizado pelos profissionais 

da educação, que se construiu e se reconstrói constantemente durante a vida 

profissional do professor em sua relação com a teoria e a prática. Mas esse 

conhecimento não é absoluto, estrutura-se em uma gradação que vai desde o 

conhecimento comum: tópicos, sentido comum, tradições etc., semelhante ao 

que se denomina “pensamento espontâneo”, conforme Lanier (1984), ao co-

nhecimento especializado. 

Imbernón (2010) nos indicou que o conhecimento especializado relativo 

ao saber pedagógico deve estar articulado à ação. Nesse sentido, o autor con-

sidera que o saber pedagógico se caracteriza por conhecimento prático “que é 

o que diferencia e estabelece a profissão e que precisa de um processo con-

creto de profissionalização” (IMBERNÓN, 2010, p. 32). Em outras palavras, é o 

saber fazer da profissão, como defende Tardif (2012), pois ambos consideram 

a ação como uma coisa prática. 

Esse conhecimento comum relativo ao saber pedagógico existe logica-

mente na estrutura social, integra o patrimônio cultural de uma sociedade e se 

transfere para as concepções dos professores (LANIER, 1984). Essa é a “con-

dição de formação de professores” (GATTI, 2010, p. 1357) nos procedimentos 

educativos pertinentes às áreas disciplinares do curso de licenciatura em Pe-

dagogia no Brasil. Destarte, a especificidade da profissão está no conhecimen-

to pedagógico em movimento no ofício dos professores. 
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 A necessidade de formação inicial e continuada estar aparelhadas ao 

ofício do professor encaminha a experiência docente propriamente dita na 

“condição” com que os professores são formados para atendimento ao Ensino 

Fundamental (EF). A Resolução número dois do Conselho Nacional de Educa-

ção, em seu terceiro artigo, aconselha aos professores em atividade a atualiza-

ção pedagógica. Visto que, é “à preparação e ao desenvolvimento de profissio-

nais para funções de magistério na educação básica em suas etapas” 

(CNE/CP, 2015, p. 3) que garante a “compreensão ampla e contextualizada de 

educação e educação escolar” (idem, p. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   40 
 

3 SOBRE O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA OS ANOS 

INICIAIS 

 

A responsabilidade pela formação dos professores dos anos iniciais da 

Educação básica está centrada nos cursos de licenciatura em Pedagogia. Con-

tudo, na história da educação brasileira essa responsabilidade não existia em 

relação ao ensino superior hoje o responsável por formar os professores para 

os anos iniciais. O curso de Pedagogia foi criado no Brasil em 1939 em conse-

quência da preocupação com o preparo de docentes para a escola secundária. 

E, não apenas para a escola primária, pois a formação desses professores se 

fazia, exclusivamente, nas Escolas Normais. 

O curso de Pedagogia, ao longo de sua história, como aponta Silva 

(1999), definiu como seu objeto de estudo e finalidade precípuos, os processos 

educativos em escolas e em outros ambientes. Sobremaneira a educação de 

crianças nos anos iniciais de escolarização, além da gestão educacional. Me-

rece ser salientado que, nas primeiras propostas para este curso, a ele se atri-

buiu o estudo da forma de ensinar, definido, inicialmente, como lugar de forma-

ção de técnicos em educação. 

Um dos marcos importante para o curso de Pedagogia foi o parecer do 

Conselho Federal de Educação (CFE) nº 252, de 11 de abril de 1969 (BRASIL, 

1969a). Esse parecer foi acompanhado da Resolução CFE nº 02/69 (BRASIL, 

1969b), que se incumbiu de fixar o currículo mínimo e a duração do curso. 

A regulamentação manteve a formação de professores para o Ensino 

Normal e introduziram, oficialmente, as habilitações para formar os especialis-

tas responsáveis pelo trabalho de planejamento, supervisão, administração e 

orientação, que constituíram, a partir de então, um forte meio de identificar o 

pedagogo. 

As habilitações foram amplamente difundidas, tornando-se nucleares pa-

ra o curso ao longo de grande parte de sua trajetória. Nessa perspectiva, os 

cursos de Pedagogia, que continuavam formando os técnicos de educação e 

os professores para as Escolas Normais, passam a ser, segundo Silva (1999), 

ao mesmo tempo, objeto de disputa para a formação do professor primário e 

objeto de crítica acerca da sua natureza e função. 
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Sabe-se que, em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional (LDBEN), a Escola Normal passou a se denominar Habilitação Específi-

ca para o Magistério (HEM), e os profissionais por ela formados tinham o direito 

de lecionar de 1ª a 4ª série. Em 1986, o Conselho Federal de Educação criou 

uma resolução que permite, aos cursos de Pedagogia a formar os técnicos em 

Educação e ofertarem habilitação para que o profissional pudesse lecionar de 

1ª a 4ª série. 

Nesse momento, abre-se uma nova porta para a formação inicial do pro-

fessor das séries iniciais, que sai da responsabilidade apenas do Ensino do 2º 

grau (nomenclatura utilizada a partir da Lei nº 5.692/71) para ser, também, res-

ponsabilidade do Ensino Superior. Na década de 1980, o curso de Pedagogia 

se fragmentou pela sua forte tendência tecnicista que enfatizara a escola tal 

qual uma fábrica organizando-se na divisão técnica do trabalho, por essa ra-

zão, a escola foi receptora de inúmeras críticas nos anos 80. 

Nesse período, foram intensos os movimentos pela reformulação dos 

cursos de formação dos profissionais da educação, erguendo-se o estandarte 

do curso de Pedagogia baseado na formação de professores para os anos ini-

ciais do Ensino Fundamental. Apesar de se predominar a ideia da “docência 

enquanto o núcleo forte da pedagogia” (ALMEIDA e LIMA, 2012, p. 452). No 

entanto, há que se ressaltar que o debate, sempre crescente, nunca foi con-

sensual tanto pelos legisladores quanto pelos docentes. 

Para Kuenzer e Rodrigues (2007) há, pelo menos, três tendências circu-

lantes nessa discussão dos anos 1980: 

1) Pedagogia centrada nas atividades de docência (licenciatu-

ra/professor); 

2) Pedagogia centrada na Ciência da Educação (bacharela-

do/pedagogo);  

3) Pedagogia centrada na fusão dessas duas dimensões a formar inte-

gralmente as características essenciais do profissional da educação ao mesmo 

tempo professor e pedagogo.  

No entanto, observa-se que, desde 1985, o curso de Pedagogia tem da-

do maior ênfase nas habilitações em cursos de pós-graduação que tem possi-

bilitado a estes profissionais atuar em diversos espaços. 
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Contemplando uma ação pedagógica múltipla, em que o pedagógico 

perpassa toda a sociedade, indo além do âmbito escolar formal, abrangendo 

esferas mais amplas da educação informal e não formal, “criando formas de 

educação paralela, desfazendo praticamente todos os nós que separavam es-

cola e sociedade” (ALMEIDA e LIMA, 2012, p. 453). Porém, a formação especí-

fica para professores das séries iniciais fica em um nível menos privilegiado. 

Com a aprovação da nova LDB, Lei nº 9.394, em dezembro de 1996 

(BRASIL, 1996), desencadearam-se, ainda mais, ações do Ministério da Edu-

cação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE) no sentido de rede-

finir a formação do profissional do magistério, segundo as novas possibilidades 

colocadas pelo texto legal. A reforma para a formação de professores inscre-

veu-se nas reformas educacionais. A partir de 1996, com a promulgação da 

nova LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), a responsabilidade pela formação inicial 

dos professores dos anos iniciais passou a ser feita, preferencialmente, nos 

cursos de Pedagogia. 

Algumas mudanças intermediárias aconteceram dentro desse período. 

Dessa forma, é possível referenciar passos marcantes desta trajetória. A nova 

LDBEN 9.394/96 instituiu que era obrigatório o professor da Educação Básica 

ter nível Superior, estabelecendo no Artigo 62:  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura, e graduação ple-
na, em universidades e institutos superiores de educação, ad-
mitida, como formação mínima para o exercício do magistério 
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade nor-
mal (BRASIL, 1996, p. 42). 
 

O Plano Nacional de Educação (PNE) homologado pela Lei nº 10.172/01 

estipulou no seu primeiro artigo o prazo de dez anos para que todos os profis-

sionais que atuam na Educação Básica de todas as unidades federativas da 

união, municípios e o distrito federal a se adaptar à nova legislação (BRASIL, 

2001, p. 1). Com essa exigência, inicia-se um processo de aceleração de certi-

ficação a nível superior para todos os profissionais que não tivessem pelo me-

nos a licenciatura e que já atuassem em sala de aula. 
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A partir da promulgação da LDBEN 9394/96, 

 

[...] um número nunca antes produzido de leis, regulamenta-
ções, decretos, resoluções e pareceres foi definindo, formatan-
do, disciplinando, controlando e desonerando o Estado da for-
mação de professores, acentuando, gravemente, a fragilização 
desta formação (ALMEIDA et LIMA, 2012, p. 453). 
 

A diplomação acadêmica superior na formação dos professores captou 

maiores investimentos humanos na iniciativa privada. Ela foi a principal interes-

sada porque percebeu na demanda crescente por professores da educação 

inicial um lucrativo e crescente mercado universitário. Então, Freitas (2002) 

critica na perspectiva da qualidade e excelência formativa e educacional esse 

interesse mercadológico da Educação ao considerar que “todo esse processo 

tem se configurado como um precário processo de certificação e/ou diploma-

ção e não qualificação e formação docente para o aprimoramento das condi-

ções do exercício profissional” (FREITAS, 2002, p. 148). 

A formação em serviço, ou seja, durante as horas de trabalho da imensa 

maioria dos professores passa a ser vista como um negócio especulativo nas 

mãos do empresariado e não como política pública de responsabilidade do Es-

tado e dos poderes públicos. 

O aceleramento na instrução percebido nos cursos de formação docen-

te, segundo Gatti et Nunes(2008), indexada para os professores em exercício 

na rede básica de ensino começa a ser operacionalizado na medida em que a 

instrução passa a ser autorizada fora dos cursos de licenciatura plena como até 

então ocorria e como estabelece o artigo 62 da LDBEN 9394/96que entende a 

licenciatura plena enquanto “formação mínima para o exercício do magistério” 

(BRASIL, 1996, p. 42). Freitas (2002) e, Almeida e Lima (2012) pontuam que 

ao contrário do que se pronuncia o discurso oficial, o que há é um processo de 

não profissionalização do magistério. 

Após a LDBEN 9.394/96, determinou-se a criação de Diretrizes Curricu-

lares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação e a formação docente em 

nível superior. Todos os cursos de graduação tiveram suas DCN‟s definidas, 

com exceção do curso de Pedagogia que, apesar de algumas tentativas junto 

ao Conselho Nacional de Educação (CNE), só em maio de 2006 teve uma Re-

solução aprovada. Pode-se analisar que as Diretrizes Curriculares Nacionais 



   44 
 

para o Curso de Pedagogia (DCNP) expressam a correlação de disputas entre 

projetos distintos e antagônicos para a reformulação do curso de Pedagogia. 

De acordo com as DCNP (BRASIL, 2006), o curso de Pedagogia passa 

a ser exclusivamente uma licenciatura, que formará docentes para atuarem na 

educação infantil (EI) e anos iniciais do Ensino Fundamental (AIEF). Essas du-

as modalidades não se farão por opção das instituições de ensino por uma ou 

outra e, sim, pelas duas. Além dessas, o curso também formará docentes para 

o Ensino Médio na modalidade Normal (EMN) (antigo curso de magistério) e 

para outros cursos de Educação Profissional (EP) voltados para a educação. 

Ou seja, de início, o formado neste curso será docente (entendido como sinô-

nimo de professor) para quatro modalidades diferentes. 

Após a constatação do conteúdo do artigo 4º da resolução CNE/CPD nº 

1 (BRASIL, 2006), incluem-se mais dois setores de atuação (gestão e produção 

de conhecimento) às quatro modalidades deste licenciado apontadas anterior-

mente (EI, AIEF, EMN, EP). Atingindo, até aqui, seis campos de ação que não 

acabam por aí, pois, no artigo 8º, item IV (BRASIL, 2006, p. 5) da mesma reso-

lução, é incluída a modalidade de Jovens e Adultos para o estágio curricular 

obrigatório. Enfim, esse docente formado num curso de Pedagogia de, no mí-

nimo, 3.200 horas, conforme apontam as DCNP (BRASIL, 2006) e sem previ-

são de duração mínima em anos, passa a ter, no mínimo, oito possibilidades de 

atuações diferentes. Reforça-se que tudo isso em um único curso. 

Muitos desafios deverão ser superados pelo curso de Pedagogia, entre 

eles o desafio da definição dos componentes de conteúdos necessários para 

abranger a imensa formação proposta. Com toda essa imensa bagagem de 

conteúdos pretendida para o curso de Pedagogia, não há uniformidade (base 

comum) e nem ao menos apontamentos legais que direcionem o tratamento 

que deverá ser dado ao trabalho com os saberes disciplinares de outras áreas 

para as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

O conhecimento adquirido sobre a organização do curso de Pedagogia 

evidenciou que as reformas, pareceres, regulamentações, estabelecimentos de 

grades curriculares e a definição das disciplinas e seus conteúdos não foram 

suficientes para resolver os dilemas enfrentados ao longo dos anos em torno 

das especificidades do curso de Pedagogia; das questões entre bacharelado e 
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licenciatura, e dos esforços dos educadores no sentido de definirem sua identi-

dade. Com muitas imprecisões, não é surpreendente identificar que os conteú-

dos que fazem parte do conhecimento disciplinar estão relegados a um segun-

do plano na formação do pedagogo; as horas tomadas com o grande número 

de habilitações oferecidas não comportam a organização necessária para a 

formação do professor, ou seja, do conhecimento das áreas específicas. 

 

3.1 A formação e saberes necessários 

 

No atual modelo de educação, o processo de aprendizagem educacional 

em Pedagogia, em seu aspecto formal e sistematizado, inicia-se na Educação 

Básica nos primeiros anos do Ensino Fundamental, do primeiro ao quarto ano 

de escolarização dos alunos, onde são construídas as bases para a formação 

pedagógica. Nessas séries, em geral, tem-se, como professores de todas as 

áreas do conhecimento, os pedagogos, que são profissionais graduados em 

cursos de Licenciatura em Pedagogia. 

São esses profissionais que iniciam o processo de alfabetização de es-

tudantes das séries iniciais. Dessa forma, torna-se necessário que o pedagogo 

tenha uma formação que o possibilite, pedagógico-didaticamente, desenvolver 

conhecimentos sólidos e eficazes, capazes de garantir aprendizagens minima-

mente satisfatórias quanto às áreas de conhecimento em que atua. 

 

O curso de Pedagogia possui um currículo que abrange uma 
formação geral caracterizada pelas Didáticas, Psicologias, So-
ciologias, Filosofias, entre outras, e a formação específica em 
determinadas áreas do conhecimento, relacionadas ao proces-
so de aprendizagem dos alunos das séries iniciais, como é o 
caso da Matemática, História, Geografia, Português, entre ou-
tras (ALMEIDA & LIMA, 2012, p. 455). 

 

Em decorrência do objetivo de formar um professor para ensinar nos a-

nos iniciais do Ensino Fundamental, é preciso garantir espaços para uma for-

mação que contemple os conhecimentos pedagógicos abordados nos anos 

iniciais da escolaridade básica, preferencialmente, numa perspectiva que inclua 

questões de ordem didática e curriculares, mas deve orientar-se por, e ir além 

daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes etapas da escolaridade. 
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“Os conhecimentos do professor sobre os objetos de ensino devem incluir os 

conceitos das áreas de ensino definidos para a escolaridade na qual ele irá 

atuar” (PONTES, 2002 apud ALMEIDA et LIMA, 2012, p. 456), tanto no que se refe-

re à profundidade desses conceitos como à sua historicidade, sua articulação 

com outros conhecimentos e o tratamento didático, ampliando, assim, seu co-

nhecimento da área. 

Shulman (1986) trouxe importantes contribuições para o estudo dos co-

nhecimentos profissionais que os professores devem possuir e que fundamen-

tam sua prática. As investigações que esse autor realizou permitiram que ele 

identificasse três vertentes no conhecimento necessário ao professor: o conhe-

cimento do conteúdo da disciplina, o conhecimento didático do conteúdo da 

disciplina e o conhecimento do currículo. O conhecimento do conteúdo da dis-

ciplina deve envolver o conhecimento para ensinar, ou seja, o professor deve 

saber, e muito bem inclusive, o conteúdo que vai ensinar: conhecimentos rela-

tivos à natureza e aos significados dos conteúdos, o desenvolvimento histórico, 

os diversos modos de organizá-los. 

Entende-se, dessa forma, que o conteúdo específico de Pedagogia con-

tinua sendo um importante instrumento de trabalho do professor na construção 

das habilidades e competências pedagógicas requeridas pelo aluno e pela so-

ciedade. Além disso, “a não aprendizagem dos conteúdos trabalhados nas sé-

ries iniciais do Ensino Fundamental tem grandes implicações ao longo de toda 

a vida escolar do aluno” (ALMEIDA et LIMA, 2012, p. 456), podendo comprometer 

o aprendizado do saber pedagógico trabalhado ao longo dos últimos anos do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Ao defender a importância da formação no conteúdo específico (o que 

ensinar) e a sua íntima articulação com o conteúdo pedagógico (como ensinar), 

considera-se que a licenciatura não pode abrir mão de discutir por que ensinar 

e para quem ensinar. É preciso trabalhar conteúdo com os professores e futu-

ros professores? Sim, pois o professor é o transmissor do saber socialmente 

acumulado. É preciso trabalhar atitudes? Sim, pois elas definem a disposição 

das pessoas para o aprendizado da Pedagogia. Mas também é preciso traba-

lhar a ideologia, pois ela situa o professor em discussões mais abrangentes 
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que influenciam a sala de aula. (CANDAU, 1997 apud ALMEIDA et LIMA, 2012, p. 

456). 

Somente articulando esses elementos (o que ensinar, como ensinar, por 

que ensinar e para quem ensinar), a licenciatura dará, ao futuro professor, as 

condições mínimas necessárias para que ele desenvolva um trabalho com os 

saberes pedagógicos que esteja em sintonia com as novas demandas que a 

sociedade vem exigindo da educação escolar. Ao se ressaltar a questão do 

conteúdo específico, deseja-se evidenciar que “a competência básica de todo e 

qualquer professor é o domínio do conteúdo específico. Somente a partir deste 

ponto é possível construir a competência pedagógica” (CANDAU, 1997, p. 46). 

A consideração a respeito das especificidades do conhecimento peda-

gógico com as quais o professor vai trabalhar é um desafio para os programas 

de formações de professores. As investigações sobre o conhecimento pedagó-

gico nas três vertentes apontadas por Shulman (1986) devem exercer uma for-

te influência, sobretudo pelo fato de os cursos de formação de professores (pe-

dagogos) em nosso país não conferirem destaque aos conhecimentos referen-

tes às áreas de conhecimento. 

A conotação dada aos conteúdos da Educação Básica, segundo Almei-

da et Lima (2012), não deve ser tratada apenas como revisão, pois isto acaba 

causando desinteresse por parte dos futuros professores. Para a autora, faz-se 

necessário construir conhecimento aprofundado e consistente para a amplia-

ção do universo de conhecimentos pedagógicos em relação a outras discipli-

nas, e adaptá-las às atividades escolares próprias das diferentes etapas do 

Ensino Fundamental. Almeida et Lima (2012) destacam, ainda, que os cursos 

de formação de professores de pedagogia devem dar um tratamento especial 

aos conteúdos pedagógicos, com ênfase no processo de construção desses 

conhecimentos, sua origem, seu desenvolvimento de forma articulada com sua 

didática, para que os futuros professores possam consolidar e ampliar os con-

teúdos com os quais trabalharão no Ensino Básico. 

Considerando as ideias desses autores, é certamente consensual a con-

cepção de que qualquer professor de pedagogia deve saber mais sobre a área 

da Educação do que aquela que se vai ensinar. Para isso, a formação inicial do 

professor deverá providenciar uma compreensão profunda da Pedagogia com 
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a qual irá trabalhar em sua prática educativa. Com base nas ideias descritas, 

acredita-se que a competência básica de todo e qualquer professor é o domínio 

do conteúdo específico, haja vista que o conteúdo específico de Pedagogia 

continua sendo um importante instrumento de trabalho do professor na cons-

trução das habilidades e competências educativas requeridas pelo aluno e pela 

sociedade. Somente a partir deste domínio é possível construir a competência 

pedagógica. 

Ao defender a importância da formação no conteúdo específico (o que 

ensinar) e a sua íntima articulação com o conteúdo pedagógico (como ensinar), 

consideramos que a licenciatura não pode abrir mão de discutir por que ensinar 

e para quem ensinar. Somente articulando esses elementos (o que ensinar, 

como ensinar, por que ensinar e para quem ensinar), a licenciatura dará, ao 

futuro professor, as condições mínimas necessárias para que ele desenvolva 

um trabalho com os saberes pedagógicos que esteja em sintonia com as novas 

demandas que a sociedade vem exigindo da educação escolar. 

 

3.2 Curso de Licenciatura em Pedagogia na UENF 

 

Em conformidade com um dos objetivos assegurados na Lei nº 

10.861/2004 que é a manutenção da qualidade da formação em nível superior 

pelo instrumento da avaliação. Assim, o Relatório Síntese para o Curso de Li-

cenciatura em Pedagogia nos diz que: 

 

A Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Na-
cional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com o 
objetivo de “assegurar o processo nacional de avaliação das 
instituições de educação superior, dos cursos de graduação e 
do desempenho acadêmico de seus estudantes”. De acordo 
com o § 1º do Artigo 1 da referida lei, o SINAES tem por finali-
dades “a melhoria da qualidade da educação superior, a orien-
tação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 
sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 
especialmente, a promoção do aprofundamento dos compro-
missos e responsabilidades sociais das instituições de educa-
ção superior, por meio da valorização de sua missão pública, 
da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença 
e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 
institucional (INEP, 2011, p. 5). 

 
 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2011/2011_rel_pedagogia.pdf
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No contexto da UENF, o Projeto Pedagógico para o curso de Pedagogia 

é um documento que apresenta uma proposta de reformulação do Curso de 

Bacharelado em Ciência da Educação do CCH/UENF com transformação em 

Curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Saviani (2008, p. 202), indicou que se delinearem dois tipos de modelos 

na formação de professores na universidade, tem-se o modelo ancorado nos 

conteúdos culturais e cognitivos, de um lado. E de outro, aqueles mais práticos 

voltados ao didático e pedagógico. Embora o que resultou do amplo debate do 

qual participou, em diferentes momentos, a maioria dos docentes do curso. Os 

representantes dos alunos e funcionários técnico-pedagógicos da instituição. O 

curso de Licenciatura em Pedagogia após revisão consistente e das contribui-

ções anteriormente apresentadas pelos grupos de estudo e comissões consti-

tuídas no Centro de Ciências Humanas:  

 

Beneficiou-se das discussões em nível nacional, desenvolvida 
nos últimos anos, a respeito do curso de Pedagogia, objeto de 
investigação de entidades participantes da formulação e im-
plementação da política nacional de formação de professores 
para a educação básica” (UENF, 2015, p. 4). 

 

O universitário egresso dos cursos de Pedagogia depois de formado re-

cebe a titulação de licenciado em Pedagogia. Em seu certificado de conclusão 

de curso e também no diploma, essa titulação vem discriminada como “Licen-

ciatura Plena em Pedagogia”. Ora, isto quer dizer que esse estudante formado 

pode atuar em diversas frentes ocupacionais em empresas de natureza e de 

direito público como também no setor privado. A atribuição do cargo de peda-

gogo compete com a docência para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

supervisão, orientação e direção escolar etc.  

Buscou atender às críticas e sugestões de professores e alunos do cur-

so, a respeito de seus anseios como participantes da realidade educacional 

vigente. O momento histórico atual caracteriza-se por intensa análise e propo-

sição de estudos da política desenvolvida pelas instituições de ensino, a partir 

da aplicação da recente legislação educacional. Assim, esta proposta procura 

atender às recomendações do Parecer CEE nº 136/2001, publicado no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro datado de 08/08/2001, que reconheceu 
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pelo prazo de 05 (cinco) anos o curso de Bacharelado em Ciência da Educa-

ção, oferecido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. 

O referido parecer recomenda a discussão interna da opção exclusiva 

pelo bacharelado, da pouca relevância dada ao conhecimento acumulado na 

área da Educação, da importância de abordar atividades que permitam a atua-

ção nos sistemas educacionais e escolas pelos graduados, da necessidade de 

participação em pesquisas relacionadas à área de educação, e da conveniên-

cia de aumentar o número de docentes formados na área de educação. 

Dessa forma, buscando atender essas recomendações e os anseios e 

necessidades da comunidade educacional, pretende-se transformar o curso 

atual em Curso de Pedagogia (Licenciatura), inserindo-o no movimento de re-

formulação da formação de professores para Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. Pretende-se, ainda, atender o Parecer CNE/CP no 

05/2005, aprovado em 13/12/2005, que preconiza que o curso de Pedagogia 

(Licenciatura) se destina 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, na Educação Profissional em 

área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos.  

As funções docentes do licenciado em Pedagogia compreendem, tam-

bém, participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensi-

no. Assim, o objeto dessa proposta de reformulação e transformação é a cria-

ção do curso de Pedagogia (Licenciatura), de acordo com as diretrizes curricu-

lares contidas no Parecer CNE/CP no 05/2005, Parecer CNE/CP n° 03/2006 e 

Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial da 

União em 16/05/2006. 

A proposta do Curso de Ciência da Educação em vigência foi inserida no 

ano de 2000. Ainda no ano de 2000 ocorreu a visita de uma Comissão Avalia-

dora do mencionado Conselho, que destacou a estrutura do curso, a infraestru-

tura física e material, e a excelência do corpo docente, recomendando seu re-

conhecimento. 

Acrescentou ainda a recomendação, dentre outras, de que o curso ofe-

recesse uma opção de licenciatura e a inclusão de atividades que permitissem 
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a atuação profissional tanto nos sistemas educacionais quanto em outras situa-

ções educativas (Processo no. E-03/101.681/2000-A). Encaminhada a proposta 

do curso ao Conselho Estadual de Educação, somente foi reconhecido em 

2001.  

 

Ao se elaborar a proposta de um curso de Bacharelado em Ci-
ência da Educação, sem ênfase na docência, visava-se à for-
mação de um pedagogo considerado “profissional habilitado a 
atuar na organização e gestão de sistemas, unidades e proje-
tos educacionais e na produção e difusão do conhecimento em 
diversas áreas da educação”. Ao aluno foi dada a opção de es-
colher uma das duas ênfases de formação profissional do cur-
so, quais sejam: 1) política e gestão educacional e 2) ciências 
cognitivas (UENF, 2015, pp. 7-8). 

 

Consoante, à elaboração de uma proposta curricular se articulam e ma-

terializam diversas forças e circunstâncias. A proposta curricular do projeto po-

lítico e pedagógico para o curso de Pedagogia foi elaborada considerando o 

escasso corpo docente da área específica de Educação. Em 2001, essa era a 

realidade e as demandas do curso estavam encaminhadas para o bacharelado, 

retratando, de algum modo, o empoderamento institucional representado por 

grupos que não pertencentes especificamente da área do curso. 

Na atualidade, a situação com que se defronta o curso não se apresenta 

como um caso isolado. As Diretrizes para o Ensino Superior, do Ministério da 

Educação, vêm provocando mudanças e reflexões na maioria dos cursos uni-

versitários. No caso dos cursos de Pedagogia, essa reflexão e reformulação 

estão acontecendo independentemente da qualificação obtida no Exame Na-

cional de Cursos (PROVÃO), suscitada, principalmente, pela exigência de ela-

boração do Projeto Político Pedagógico de cada curso. 

Com a proposta elaborada explicitamente a partir da leitura de diferentes 

documentos publicados no decorrer dos anos de 1998 e 1999 pelo CNE e pela 

SESU/MEC, o projeto acabou se distanciando das orientações de muitas das 

entidades representativas da área educacional, particularmente a da ANFOPE, 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. E das 

propostas da maioria das instituições universitárias no momento em que se 

optou pela omissão da ênfase na docência. Assim, 
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Pensamos que a presente proposta nos permite supor um ca-
minho para oferecermos uma formação cientifica a par de uma 
cultura aprofundada. Não é, contudo, um modelo definitivo, 
submetendo-se à dinâmica da avaliação da sua implementa-
ção, bem como sensível ao processo de mudanças gerado pe-
los avanços da ciência e da tecnologia e aos questionamentos 
nele germinados (UENF, 2015, p. 7).  

 

É justamente nesse processo de análise e avaliação que o corpo docen-

te e discente do curso de Pedagogia se encontra desde 2002, resultando na 

atual proposta. Assim, foram detectados alguns problemas entre os anos de 

2001 e 2002, buscando-se minimizar seus efeitos. Um dos mais agravantes 

percebidos então foi o da evasão escolar. O outro agravante está implicitamen-

te relacionado ao primeiro sobre a dificuldade dos alunos dos primeiros perío-

dos de construírem sua identidade profissional percebendo-se enquanto futuros 

pedagogos com possibilidade docente no desenrolar dos estudos e atividades 

inerentes ao curso. 

A análise do fluxo de alunos ao longo dos anos de 2000 e 2001 e de 

seus depoimentos, concluiu-se que uma das causas da evasão escolar no final 

do segundo semestre de cada ano decorria de uma sobrecarga de conteúdos, 

como consequência de um grande número de disciplinas básicas nos dois pri-

meiros períodos do curso relacionados ao entroncamento comum das discipli-

nas das Ciências da Educação e das Ciências Sociais. 

Os cursos normais superiores e os cursos de Pedagogia, ambos de gra-

duação plena, são hoje os cursos formadores do novo profissional requerido 

pela LDBEN 9394/96.  

Além de definir o lócus dessa formação, a Lei colocou o professor como 

eixo central da qualidade do ensino, reconhecendo sua função essencial de 

orientador do processo de aprendizagem. Trata-se do reconhecimento formal 

do papel da educação na difusão do conhecimento e da cultura na sociedade 

moderna. 

Sobre a proposta de reformulação do Curso de Bacharelado em Ciência 

da Educação do CCH/UENF com transformação em Curso de Licenciatura em 

Pedagogia. A proposta resulta de amplo e extenso debate do qual participou, 

em diferentes momentos, a maioria dos docentes do curso, representantes dos 

alunos e funcionários técnico-pedagógicos. 
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Partiu da revisão e incorporação das contribuições anteriormente apre-

sentadas pelos grupos de estudo e comissões constituídas no CCH/UENF. Be-

neficiou-se das discussões em nível nacional, desenvolvida nos últimos anos, a 

respeito do curso de Pedagogia, objeto de investigação de entidades partici-

pantes da formulação e implementação da política nacional de formação de 

professores para a educação básica. Buscou atender às críticas e sugestões 

de professores e alunos do curso, a respeito de seus anseios como participan-

tes da realidade educacional vigente.  

O momento histórico atual caracteriza-se por intensa análise e proposi-

ção de estudos da política desenvolvida pelas instituições de ensino, a partir da 

aplicação da recente legislação educacional. Assim, esta proposta procura a-

tender às recomendações do Parecer Conselho Estadual de Educação nº 

136/2001, publicado no Diário Oficial de 08/08/2001 reconheceu por cinco anos 

o curso de Bacharelado em Ciência da Educação pela Universidade Estadual 

do Norte Fluminense, devendo após o término deste prazo, passar por um no-

vo processo de adequação as leis vigentes. 

O referido parecer recomenda a discussão interna da opção exclusiva 

pelo bacharelado, da pouca relevância dada ao conhecimento acumulado na 

área da Educação, da importância de abordar atividades que permitam a atua-

ção nos sistemas educacionais e escolas pelos graduados, da necessidade de 

participação em pesquisas relacionadas à área de educação, e da conveniên-

cia de aumentar o número de docentes formados na área de educação.  

Dessa forma, buscando atender essas recomendações e os anseios e 

necessidades da comunidade educacional, pretende-se transformar o curso 

atual em Curso de Pedagogia (Licenciatura), inserindo-o no movimento de re-

formulação da formação de professores para Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. Pretende-se, ainda, atender o Parecer CNE/CP nº 

05/2005, aprovado em 13/12/2005, que preconiza que o curso de Pedagogia 

(Licenciatura) 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, na Educação Profissional em 

área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. As funções docentes do licenciado em Pedagogia 
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compreendem, também, participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino.  

Assim, o objeto dessa proposta de reformulação e transformação é a 

criação do curso de Pedagogia (Licenciatura), de acordo com as diretrizes cur-

riculares contidas no Parecer CNE/CP nº 05/2005, Parecer CNE/CP n° 03/2006 

e Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial 

da União em 16/05/06.  

Objetiva-se apresentar uma proposta de reformulação que conceba o 

trabalho pedagógico e a ação docente na centralidade do processo formativo 

do Licenciado em Pedagogia, formando profissionais sensíveis às solicitações 

da vida cotidiana e da sociedade, capazes de conceber alternativas para aten-

der às finalidades e organização da escola básica, sistemas de ensino e pro-

cessos educativos. 

 

3.3 Sobre o curso de Ciência da Educação na UENF 

 

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro foi criada 

em fevereiro do ano de 1991, pelo Decreto nº 16.357, idealizada pelo então 

senador da República Darcy Ribeiro. 

Como Parecer CEE nº 223/93 do Conselho Estadual de Educação se 

autorizou o funcionamento da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro e assim no mesmo ano realizou-se seu primeiro vestibular. A 

estrutura acadêmica da universidade apoiou-se inicialmente em três centros: 

Centro de Ciência e Tecnologia, Centro de Biociências e Biotecnologia e Cen-

tro de Ciências Agrárias e Tecnologias Agropecuárias. 

No ano de 1994 foi criado o Centro de Humanidades. Já em 1995 ele 

passou a ser denominado Centro de Ciências do Homem (CCH). No Projeto 

Político Pedagógico quanto à importância do curso de licenciatura em Pedago-

gia para a Universidade. 
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No contexto da sua relevância para o CCH subscreve que, 

 

No campo da Educação, a Universidade Estadual do Norte 
Fluminense retomaria os compromissos e as ambições de 
Darcy Ribeiro, relacionados à Universidade de Brasília. Segun-
do as próprias palavras de Darcy Ribeiro, “sua Faculdade de 
Educação e Comunicação será a que Anísio Teixeira e eu qui-
semos criar ali, naturalmente adequada aos dias de hoje.” (Re-
vista Universidade do 3º Milênio, nº 3, p. 7). No Plano orienta-
dor da universidade, foi previsto um grande projeto de forma-
ção de professores, a cargo do Laboratório de Ciência da Edu-
cação e Comunicação (LACEC), o qual foi mais tarde desdo-
brado em três novos laboratórios (LESCE, LEEA e LCL). (U-
ENF, 2015, p.6). 
 

O primeiro curso de Educação com habilitação para o Magistério foi en-

tão criado pelo Conselho Diretor no ano de 1994 e autorizado pelo Conselho 

Universitário em 1995. Os universitários ingressantes no ano de 1995 optaram 

depois pelo curso de Bacharelado em Ciências Sociais pelo fato de possuir 

semelhanças na estruturação dos estudos acadêmicos, ou seja, “devido ao 

tronco comum inicial de disciplinas” (UENF, 2015, p. 6). 

O Programa do Ciclo Básico Comum (CBC) era o primeiro ciclo acadê-

mico que nivela o conhecimento adquirido no ensino médio com os estudos 

iniciais na universidade, não possui característica seletiva, ainda que seja clas-

sificatória. O CBC foi configurado e posto em execução na Universidade em 

1996. No ano seguinte, o curso de Ciências da Educação passou a receber 

alunos por esse motivo: uma aluna em 1997, e três em 1998. Dois alunos que 

cursaram o CBC em 1999, depois migraram para o curso de Ciência da Educa-

ção, diplomando-se em 2003. 

Apesar dos cinco alunos terem ingressado no curso antes dos anos 

2000. Nesse mesmo ano deu-se início a uma proposta curricular, que vigora 

atualmente, em que todos os estudantes optaram pela submissão a um pro-

cesso de adaptação ao novo currículo. No transcorrer de 2001, ampliou-se a 

quantidade de vagas para o curso e foram ofertadas trinta vagas para o curso, 

as quais foram preenchidas. 

O curso de Pedagogia na UENF dispunha de seis denominações dife-

renciadas: 1) Educação: habilitação para o magistério no ano de 1995; 2) Li-

cenciatura em Pedagogia no ano de1997; 3) Licenciatura em Educação em 
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1998; 4) Ciências da Educação a partir de 2000; e 5) Ciência da Educação a 

partir de 2001, e 6) Licenciatura em Pedagogia foi implementada a partir do 

ano de 2009 com o seu primeiro vestibular específico, razão pela qual, ela pas-

sou a captar ingressantes ao curso de forma descentralizada à Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) que até o ano de 2008 cuidava dos proces-

sos seletivos e vestibulares para ingresso aos cursos de graduação da UENF. 

Essa mudança na nomenclatura oficial do curso de Pedagogia na UENF 

seguiu a uma tendência no cenário nacional que se fez acompanhar igualmen-

te nas outras instituições de ensino superior. E, que passaram por uma refor-

mulação concatenada pelo Conselho Nacional de Educação que definiu Licen-

ciatura em Pedagogia a partir do ano de 2006 (BRASIL, 2006; GATTI, 2010). 

No ano de 2000, se extinguiu o Programa do Ciclo Básico Comum e, em 

consequência, doze universitários optaram pelo Curso de Ciência da Educação 

que funcionava à época com a mesma matriz curricular hoje vigente. Nos ves-

tibulares do CCH de 2001 e 2002 ingressaram, ao todo, 60 alunos, dos quais 

53 encontravam-se matriculados no Curso de Ciência da Educação. 

Nos últimos anos o corpo discente tem se ampliado, bem como o corpo 

docente da área específica da educação. O Centro de Ciências do Homem 

mantém os cursos de Graduação em Ciências Sociais e em Ciência da Educa-

ção, em nível de Bacharelado; além disso, mantém os Programas de pós-

graduação, em nível de Mestrado, de Políticas Sociais e de Cognição e Lin-

guagem e Sociologia Política. 

Atende ainda, através do Núcleo de Línguas Instrumentais (Inglês e Por-

tuguês) a todos os cursos da UENF; e o Setor de Formação Pedagógica aten-

de aos Cursos de Matemática, Física, Química e Biologia na modalidade de 

Licenciatura. 

 

3.5 O desejo dos estudantes 

 

No final do mês de março de 2002, os estudantes reuniram-se com os 

docentes do Centro de Ciências do Homem no intuito de reivindicar mudanças 

para o curso que seguia os moldes do bacharelado até então. Essas mudanças 

estavam relacionadas à falta da docência na proposta pedagógica do curso. 
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A argumentação dos alunos do 5º e 7º períodos, que tinham escolhido a 

ênfase em Política e Gestão da Educação, girava em torno da legislação atual, 

que impõe como requisito para poder ser diretor de escola experiência docente 

comprovada. Por outro lado, os estudantes afirmavam que não estavam sendo 

atendidas as Recomendações do Conselho Estadual de Educação.  

Após a leitura das Recomendações do Conselho Estadual de Educa-

ção5, a proposta de incorporação da Licenciatura ao Curso de Ciência da Edu-

cação foi posta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. O Parecer 

do Conselho Estadual de Educação nº. 136/2001atestouo reconhecimento do 

curso pelo prazo de cinco anos. 

Com o deferimento dado pelo colegiado acadêmico após estudos e con-

sulta à Secretaria Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes e a es-

pecialistas e/ou profissionais em exercício da área de Educação, concluiu que 

a Educação Infantil seria prioritária no que concerne ao oferecimento de novo 

curso. O passo seguinte consistiu na elaboração de uma proposta curricular 

relacionada ao oferecimento de um curso de licenciatura em Educação Infantil. 

A coordenação elaborou as ementas das disciplinas propostas e incor-

porou também à docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental além da 

Educação Infantil acompanhando as mudanças na legislação e a evolução nas 

orientações educacionais demandadas na universidade. 

As propostas de reformulação do curso surgiram as quais não se obtive-

ram a necessária aprovação pela totalidade do corpo docente do curso quanto 

à mudança de perfil. As tarefas de reformulação do curso, dando continuidade 

aos trabalhos na elaboração da proposta que se apresentaram reafirmaram a 

importância de se manter o perfil de licenciatura. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANALÍTICOS DOS DADOS 

 

A metodologia seguida nesta dissertação é referente a um estudo descri-

tivo e quantitativo. 

 

4.1 Caracterização da Amostra 

 

O formulário foi enviado a 15 professores, porém, apenas 08 responde-

ram, ao formulário da pesquisa. A amostra foi caracterizada a partir dos dados 

coletados dos que desenvolvem suas atividades no curso de licenciatura em 

Pedagogia da UENF. Todos possuem título de doutor (a), em diferentes áreas 

do saber acadêmico de ciências humanas e correlacionadas ao campo da E-

ducação.  

No Quadro 01, apresentamos algumas características desses pesquisa-

dos: 

 

Quadro 01: Professores Pesquisados 

Entrevistados 
Atuação no curso de Licenciatura 

em Pedagogia/UENF (em anos) 
Cursos de Forma-
ção Continuada 

DOCENTE 01 07 Sim 

DOCENTE 02 06 Não 

DOCENTE 03 17 Sim 

DOCENTE 04 07 Sim 

DOCENTE 05 07 Sim 

DOCENTE 06 04 Não 

DOCENTE 07 22 Não 

DOCENTE 08 12 Não 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Quadro 01 ressalta a formação dos professores-formadores do curso 

de Licenciatura em Pedagogia da UENF. E, também o tempo de atuação nesse 

curso. Ainda, perguntamos sobre se os professores fizeram cursos de atualiza-

ção pedagógica no decorrer de trabalho na licenciatura. 
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4.2  Procedimentos metodológicos 

 

Elaboramos um instrumento de pesquisa por meio da ferramenta eletrô-

nica Google Forms, que foram enviados aleatoriamente a oito docentes do cur-

so de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminen-

se Darcy Ribeiro. O envio e recebimento do link com o questionário foi enviado 

a cada participante desta pesquisa. 

Apontamos as vantagens e as limitações na aplicação dos questionários 

em nossa pesquisa. Primeiramente, o ponto positivo observado foi que ao utili-

zá-lo eletronicamente foi possível planejar a coleta dos dados e organizar o seu 

tratamento conforme observou porque esse instrumento, 

 

[...] atinge grande número de pessoas simultaneamente; a-
brange uma extensa área geográfica; economiza tempo e di-
nheiro; não exige o treinamento de aplicadores; garante o ano-
nimato dos entrevistados, com isso maior liberdade e seguran-
ça nas respostas; permite que as pessoas o respondam no 
momento em que entenderem seja mais conveniente; não ex-
põe o entrevistado à influência do pesquisador; obtém respos-
tas mais rápidas e mais precisas; possibilita mais uniformidade 
na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumen-
to; obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis por 
outros instrumentos de pesquisa (Marconi et Lakatos, 2003, p. 
201-202). 
 

Percebemos, contudo, que algumas limitações ocorreram quanto ao uso 

do questionário tal como o indicamos por problemas que é 

 

[...] a pequena quantidade de questionários respondidos; per-
guntas sem respostas; exclui pessoas analfabetas; impossibili-
ta o auxílio quando não é entendida a questão; dificuldade de 
compreensão pode levar a uma uniformidade aparente; o des-
conhecimento das circunstâncias em que foi respondido pode 
ser importante na avaliação da qualidade das respostas; duran-
te a leitura de todas as questões, antes de respondê-las, uma 
questão pode influenciar a outra; proporciona resultados críti-
cos em relação à objetividade, pois os itens podem ter signifi-
cados diferentes para cada sujeito (Marconi et Lakatos, 2003, 
p. 201-202). 

 

Optamos pelo uso de questionários conforme o conceito de Marconi et 

Lakatos (2003); Barroso (2012), e síntese ou transcrição da opinião relativa 

http://www.efdeportes.com/efd172/instrumentos-de-pesquisa-cientifica-qualitativa.htm
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sobre a formação de professores em perguntas específicas sobre o curso de 

licenciatura em Pedagogia oferecido na UENF. O questionário é entendido co-

mo um instrumento de coleta de dados. Deve ser respondido por escrito e sem 

a presença do entrevistador e as perguntas constituídas ordenadamente por 

uma série. 

 

 

4.3 Análise e Discussão dos Dados 

 

Apresentamos a seguir a análise dos dados dos questionários coletados 

dos oito professores participantes da pesquisa. 

A primeira questão tinha o intuito de verificar se os participantes da en-

trevista em algum momento das suas trajetórias acadêmicas e no exercício da 

profissão docente haviam participado de cursos de formação continuada. Eles 

afirmaram ter feito a “formação continuada” como parte da continuação de ca-

pacitação docente. 

Para eles os cursos de formação continuada complementam suas práti-

cas pedagógicas sem se desviar das áreas de formação acadêmica de origem: 

educação infantil, alfabetização e letramento, produção de texto, literatura in-

fantil e formação de leitores, educação de jovens e adultos e libras etc. Perce-

bemos que eles ao perceberem a relevância da formação continuada em suas 

trajetórias acadêmico-profissionais parecem concordar com as postulações 

consideradas para os profissionais do magistério. 

A UENF contemplou a articulação teoria e prática seguramente reco-

mendada pela Resolução nº 2/2015 do Conselho Nacional de Educação. Em 

sua dinâmica e estrutura, a universidade visando dar garantia de efetivo padrão 

de qualidade acadêmica ao curso de licenciatura em Pedagogia, organizou-se 

em consonância com o plano institucional, o projeto político-pedagógico e o 

projeto pedagógico de formação continuada (CNE/CP, 2015). 

Na segunda questão “Você se considera um professor-formador?” pro-

curamos saber como os participantes da pesquisa se percebem enquanto da 

identidade da profissão docente. Essa questão foi respondida afirmativamente 

por todos. Então os professores podem ser considerados agentes formadores 

educativos capazes de formar opiniões a partir do ensinar. 



   61 
 

Todos os professores, neste sentido são educadores. Como Tardif et 

Lessard (2017) perceberam a profissão dos professores enquanto a organiza-

ção do trabalho docente propriamente dito. A instituição acadêmica é o lugar 

por excelência desse nobre trabalho de formação intelectual. Ela “se caracteri-

za amplamente pela codificação e a burocratização do trabalho dos agentes 

que ali trabalham” (TARDIF et LESSARD, 2017, p. 55) e sua estrutura sócio-

relacional funciona como a maioria das organizações sociais contemporâneas. 

Na terceira pergunta do questionário (Cite, pelo menos, duas caracterís-

ticas que levam a classificar um docente como pedagogo-professor) buscamos 

descrever, conforme o Quadro 02, as características que os docentes do curso 

de Pedagogia esperam dos universitários concluintes dessa licenciatura. 

 

Quadro 02: Características esperadas dos egressos do Curso de Pedagogia 
da UENF 

Entrevistados Respostas 

DOCENTE 01 
Ser professor leitor e incentivador de formação de leitores na 
escola. 

DOCENTE 02 
Comprometimento com a educação pública e a criticidade 
(ser crítico). 

DOCENTE 03 
Competência científica e responsabilidade em relação ao 
social. 

DOCENTE 04 Dedicação à monografia e dedicação ao estágio. 

DOCENTE 05 
Orgulho da profissão, flexibilidade ao ensinar, respeito aos 
futuros alunos, criatividade metodológica. 

DOCENTE 06 
Reflexão sobre a questão educacional e defesa da educação 
pública, gratuita e de qualidade. 

DOCENTE 07 
Conhecimentos de licenciado e competência na aplicação 
destes conhecimentos. 

DOCENTE 08 Interesse pela docência e capacidade de se comunicar. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em síntese ao Quadro 2, podemos destacar como Imbernón (2010) con-

sidera a docência de que o egresso esteja apto a defender o ensino público e a 

afirmar a importância social do trabalho docente. Muito além, evidentemente, 

da forma como se aprende epistemologicamente a transmitir o saber. Sobretu-

do, o de não esquecimento do saber profissional e cultural desenvolvido nos 

quatro anos do curso da licenciatura. Ou, pelo menos, do contexto científico-
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cultural experimentado. O “conhecimento prático com toda a sua carga de 

compromisso científico, político, eticidadade e moralidade da profissão de edu-

car” (IMBERNÓN, 2010, p. 60) devem estar engendradas na identidade do no-

vo professor. 

No que diz respeito à questão de número quatro do formulário a qual a-

presentamos no Quadro 03, as informações produzidas no corpo dessa análise 

foram enumeradas em grau de importância (maior ou menor) sobre as ativida-

des dos pesquisados junto ao pedagogo (ou técnico educacional) da universi-

dade que colabora como curso da Licenciatura em Pedagogia no oferecimento 

de assistência educacional e técnica ao corpo docente. 

 

Quadro 03: Atividades realizadas junto ao pedagogo (a): 

Grau de Importância 

Descrição [1-2-3-4- 5] 
(-) Relevância 

[6-7-8-9-10] 
(+) Relevância 

 X 
Organização de reuniões do corpo docente, 
grupos de estudo ou de capacitação pedagógi-
ca. 

 X 
Participação no desenvolvimento de projetos 
de extensão, iniciação científica etc. 

X  
Sugestões do uso de recursos didáticos como 
impressos, digitais etc. 

X  
Assessoria ao planejamento dos processos ou 
das práticas educativas no ensino superior. 

 X 
Sugestões de referências bibliográficas para a 
ementa das disciplinas do curso. 

 X 
Incentivo na participação e na elaboração de 
atividades acadêmicas como artigos, congres-
sos etc. 

X  
Questões administrativas e de ordem burocrá-
tica como preenchimento de formulários, Co-
municação Interna (CI) etc. 

X  
Direcionamento técnico, instrutivo e educacio-
nal na formação dos licenciandos. 

X  
Participação em processos de seleção e ad-
missão de alunos no curso. 

X  
Participação nas atividades gerais do curso ou 
centro. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) curso de Licenciatura em 

Pedagogia da/UENF, (06) seis dos oito formulários (a quinta questão do formu-

lário tratou do PPP) respondidos apresentaram a leitura na íntegra do PPP. Um 

(01) formulário apresentou como resposta, o conhecimento do PPP a partir do 

diálogo com outros profissionais do corpo docente do curso da Licenciatura em 

Pedagogia/UENF. Um (01) formulário apresentou como resposta o conheci-

mento parcial do PPP, uma vez que, o participante apenas leu a parte que fa-

lou de modo geral sobre o curso. 

A sexta questão propôs em conformidade do entendimento de “profis-

sionalização” descrito por Imbernón (2010) enquanto um tipo de atividade que 

trata do saber objetivo (as técnicas de ensino e suas metodologias, conteúdos, 

matiz curricular etc) e o saber subjetivo (os estudantes assistidos). É diferenci-

ada das outras profissões visto que sua atividade não se exerce apenas no 

campo objetivo como as outas profissões, mas também, no campo subjetivo. 

Neste sentido, nós buscamos saber como os profissionais compreendem sua 

profissão: Então essa pergunta: se “você concorda que a profissionalização do 

(a) professor (a) é uma definição diferenciada?”. Essa questão levantou as in-

formações afirmativas de sete docentes, e apenas um participante discordou 

com uma negativa. 
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A seguir foram transcritas as respostas que complementam a questão 

de número. Caso sua resposta tenha sido SIM, diga como: 

 

Quadro 04: Sobre a profissionalidade docente ser uma definição diferenciada 

Entrevistados Respostas 

DOCENTE 01 
Não sei se entendi bem a pergunta, mas acho imprescindí-
vel a profissionalização do professor. 

DOCENTE 02 

Para se tornar um profissional competente tem que ter uma 
formação acadêmica sólida e ainda ser consciente do papel 
que o professor ocupa ou deveria ocupar na sociedade, de 
seus deveres e obrigações; tem que estar engajado nas 
lutas por melhores condições de trabalho. 

DOCENTE 03 
Entendendo por profissionalização o processo tal como o 
Nóvoa o descreve. 

DOCENTE 04 
Não entendi a pergunta. Para mim toda a profissionalização 
é diferenciada. 

DOCENTE 05 
O que você entende como definição diferenciada? Toda 
profissionalização é importante, a do professor não é dife-
rente, só o suposto "dom", não é o suficiente. 

DOCENTE 06 
Acredito que o professor tem um papel estratégico na for-
mação de futuros produtores de conhecimento na região. 

DOCENTE 07 
Porque se trata de uma profissão muito dependente de 
questões e decisões, além de políticas educacionais, muito 
complexas. 

DOCENTE 08 Sim, pois depende de vários fatores e variáveis. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Parece que os pesquisados entendem que a profissão docente é dife-

renciada porque ao mesmo tempo em que ela trabalha com a educação que 

tem por objeto de estudo os processos de ensino e aprendizagem. Ela também 

é subjetiva porque considera a pessoa e o seu desenvolvimento no processo 

educativo. 

Para Tardif et Lessard (2017), o objeto de trabalho específico dos pro-

fessores não são os conteúdos das disciplinas ou matérias pelas quais estão 

habilitados à arte do ensinar. Na realidade, por objeto dessa atividade enten-

demos as interações dos professores com os alunos que são o seu objeto de 

trabalho. Isso pareceu-nos implícito nas respostas que visualizamos no Quadro 

4. Pois, há de se considerar que “as interações internas que parece regular as 
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interações em sala de aula quando professores e educandos encontram-se em 

situação de co-presença” (TARDIF et LESSARD, 2017, p. 231) se efetuem. 

Na sétima questão, procuramos entender por meio do Quadro 5, como 

os docentes participantes do questionário da pesquisa desenvolvem o trabalho 

docente nas atividades da disciplina (Como se efetiva o trabalho com as ativi-

dades da disciplina (ou das disciplinas que leciona) em suas aulas?). 

 

Obtivemos as seguintes transcrições: 

 

Quadro 05: Como se efetiva o trabalho com atividades da disciplina 

Entrevistados Respostas 

DOCENTE 01 
Metodologias variadas, discussão de textos, seminários, 
entrevistas dirigidas e outras. 

DOCENTE 02 Com comprometimento. 

DOCENTE 03 

Tento dar o máximo de mim, apesar de que um professor 
universitário tem muitas outras atividades. Acredito que tem 
que também cobrar dos alunos para que eles aproveitem 
ao máximo a disponibilidade de professores e suas especi-
ficidades e formações diversificadas. 

DOCENTE 04 O mais prático possível. 

DOCENTE 05 
Através de textos teóricos, discussões, atividades práticas 
em sala de aula, dinâmicas, seminários e avaliações. 

DOCENTE 06 Busca estratégias de maior aproximação com os alunos. 

DOCENTE 07 
Sob a forma de oficinas permanentes, uma vez que a mi-
nha disciplina tem caráter instrumental. 

DOCENTE 08 Exposição oral / debates /seminários / e outros. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A oitava questão, no Quadro 06, perguntamos sobre se nas aulas que 

lecionam aos universitários do curso de Licenciatura em Pedagogia, qual é o 

maior objetivo que querem transmitir aos alunos. 

Buscamos compreender o maior objetivo dos professores no exercício 

da sua profissão durante as aulas no curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 

Quadro 06: Qual seu maior objetivo nas aulas 

Entrevistados Respostas 

DOCENTE 01 Compreensão e diálogo entre teoria e prática. 

DOCENTE 02 
Despertar no aluno a vontade de ter um pensamento crítico 
e ser um constante leitor. 

DOCENTE 03 

Meu objetivo é que os alunos, na aula de História da Edu-
cação Brasileira, possam entender sua prática docente de 
forma situada, histórica e socialmente; que possam enten-
der as mudanças e permanências da escola, do sistema 
educativo, dos métodos de ensino. Na aula de Currículo, o 
meu maior objetivo é o de despertar o pensamento crítico, 
por entender como o Currículo e a Escola são comprometi-
dos com projetos maiores, que ultrapassam o simples a-
prender a ler e escrever; na escola se veiculam visões de 
mundo determinadas e entender isso por parte do aluno é 
muito importante. Fora o domínio dos conteúdos específi-
cos de cada uma das disciplinas e questões epistemológi-
cas. 

DOCENTE 04 
Que os estudantes tenham uma vivência de leitura, discus-
são e prática. 

DOCENTE 05 

Fazer meus alunos entenderem que uma boa aula está re-
lacionada com um processo de comunicação eficiente. A 
falta de comunicação entre alunos e professores prejudica 
a aprendizagem. 

DOCENTE 06 Promover o debate e estimular a capacidade crítica. 

DOCENTE 07 
Ensinar os alunos a ler eficazmente textos diversos e pro-
duzi-los. 

DOCENTE 08 Que o aluno aprenda e apreenda o conhecimento proposto. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na nona questão perguntamos sobre como os professores-formadores 

avaliam o curso de Licenciatura em Pedagogia na instituição. A Resposta 
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transcrita é que sete dos professores avaliaram o curso como “Bom” e um co-

mo “Ótimo”. 

Na décima questão perguntamos no Quadro 07 sobre qual foi a maior 

contribuição que o curso de licenciatura em Pedagogia ofereceu no exercício 

da profissão de professor ou professora. E, ou oferece ainda enquanto profes-

sor (a) formador (a) de novos (as) professores (as).  

  

Quadro 07: Sobre a maior contribuição que o curso de licenciatura em Peda-
gogia ofereceu 

Entrevistados Respostas 

DOCENTE 01 Ser um professor coerente e atento à realidade circundante. 

DOCENTE 02 
São muitas, mas certamente a contribuição com a formação 
profissional de docentes em uma IES pública. 

DOCENTE 03 

O contato direto e permanente com os estudantes, que a-
lém da sala de aula podem se engajar em diferentes proje-
tos de pesquisa. Liberdade para determinar os conteúdos, 
sempre respeitando as especificidades das disciplinas que 
leciono. 

DOCENTE 04 
Integração do curso com projetos de extensão e iniciação 
científica. 

DOCENTE 05 
O curso de pedagogia me oferece liberdade de atuação e 
um ambiente de trabalho oportuno para troca de experiên-
cia com meus alunos e alunas. 

DOCENTE 06 
A possibilidade de aprender mais sobre a educação básica 
com os alunos. 

DOCENTE 07 Infraestrutura e condições bem razoáveis. 

DOCENTE 08 Oportunidade de trabalho. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na décima primeira questão (Quadro 08), nós buscamos entender a opi-

nião dos professores sobre em que ponto o curso deixou mais a desejar e se 

isso tem alguma relação direta como cotidiano da sala de aula. 

   

Quadro 08: Quais os pontos falhos do curso de pedagogia da UENF 

Entrevistados Respostas 

DOCENTE 01 Diálogos entre a teoria e prática. 

DOCENTE 02 No comprometimento por parte dos alunos com a profissão. 

DOCENTE 03 

O curso carece de um corpo docente de especialistas de 
maior tamanho. Somos poucos os professores das áreas 
específicas, ficando algumas disciplinas muito importantes 
em mãos de professores qualificados, mas que não aten-
dem ao condicionante de serem doutores com dedicação 
exclusiva, o que prejudica no desenvolvimento de tarefas 
para além do conteúdo da sala de aula, como a pesquisa e 
a extensão, que são complementares da formação. 

DOCENTE 04 Integração das disciplinas. 

DOCENTE 05 Na sua estrutura física. 

DOCENTE 06 
Falta maior diversificação de disciplinas e mais recursos 
para ampliarmos a possibilidade de aprendizado fora de 
sala de aula. 

DOCENTE 07 
A extrema dependência política e financeira do Estado que 
se encontra falido por incompetência e má fé dos seus go-
vernantes. 

DOCENTE 08 Falta uma melhor estrutura de apoio - ex: laboratórios. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Percebemos que nas demandas dos professores-formadores ao equa-

cionarmos as possibilidades de não alcance de todos os objetivos que permei-

am a licenciatura em Pedagogia. Pensamos, assim, ao formularmos a questão 

verificamos que nas respostas do Quadro 06 os professores consideram que 

as falhas que poderiam ocasionar no desaproveitamento do licenciando pelas 

demandas do curso. 

Consideramos que o conjunto dessas reivindicações parece demonstrar 

que a estrutura físico-administrativa compreende dimensões coletivas, organi-

zacionais e profissionais. A principal finalidade da reflexão sobre as “falhas” 

que os professores-formadores percebem na licenciatura em Pedagogia/UENF 
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é um consistente indicador de que a prática educacional e a busca de aperfei-

çoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente merece 

maior atenção governamental e incentivo da sociedade. 

Na duodécima questão, procuramos no Quadro 09 abrir espaço para 

que o participante pudesse, a partir da sua experiência enquanto professor do 

curso, de pensar sobre a possibilidade de que se considere no presente haver 

alguma sugestão para melhorar a qualidade do curso de Licenciatura em Pe-

dagogia/UENF. 

Os participantes desta questão responderam na forma em que transcre-

vemos a seguir: 

 

Quadro 09: Qual sua sugestão de melhoria para o curso? 

Entrevistados Respostas 

DOCENTE 01 
Mais vivências pedagógicas como, por exemplo, as visitas 
técnicas às escolas e creches etc. 

DOCENTE 02 
Não podemos deixar de nos comprometermos com nossa 
própria formação. 

DOCENTE 03 

Dentro do que hoje vejo muito longínquo, pelas reais condi-
ções pelas quais atravessa a universidade pública no Brasil 
e, em especial a UENF, considero que precisamos a ampli-
ação urgente do corpo docente para podermos atender me-
lhor à formação prática do professor, especialmente com 
doutores especializados em algumas áreas chave da for-
mação de um professor, como educação especial, educa-
ção infantil e ensino fundamental. Por outro lado, o curso 
carece também hoje de uma reflexão aprofundada sobre a 
educação popular, educação não formal e educação do 
campo, o que considero fundamental no momento atual. 

DOCENTE 04 
Integrar as disciplinas - duas a duas ou três a três - por e-
xemplo. 

DOCENTE 05 
Talvez fosse interessante realizar mais trabalhos e ativida-
des interdisciplinares. 

DOCENTE 06 

Ampliar o leque de disciplinas, sobretudo na área de fun-
damentos e mais disciplinas optativas para que os alunos 
possam optar, na universidade, pelo que irão atuar no mer-
cado de trabalho. 

DOCENTE 07 
Tornar o campus universitário mais convidativo a práticas 
extracurriculares e culturais. 

DOCENTE 08 
Sim, mais pesquisa de campo - melhor aproveitamento da 
experiência pratica dos alunos. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Em nosso entendimento, o curso deve oferecer as oportunidades neces-

sárias para que o licenciando possa, de um lado, assimilar as competências 

necessárias ao adequado exercício da função docente e, de outro, integrar na 

preparação universitária às disciplinas que fomentem a aquisição das habilida-

des concernentes às atividades educativas. 

O concluinte do curso de licenciatura deverá estar capacitado para ser 

professor com habilitação para lecionar nos anos iniciais do EF, conforme re-

comenda o Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia (UENF, 2015). 

Importante é relacionar a teoria aprendida na universidade com a prática edu-

cativa em sala de aula recebida nas atividades de estágio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos em nossa hipótese que os egressos do curso de licencia-

tura em Pedagogia/UENF são formados para articular habilidades e competên-

cias na sala de aula. Contudo, parece ser no exercício da profissão docente 

que a maioria dos professores percebe suas limitações provenientes da sua 

formação acadêmica. 

Percebemos que na perspectiva dos professores-formadores as limita-

ções dos egressos parecem estar na maneira como eles irão atuar na sala de 

aula. Visto que, eles precisam desenvolver no decorrer da sua formação duran-

te a licenciatura as habilidades necessárias para ser um eficiente professor. 

Ela também deve estar pautada na leitura e participação das discussões 

que se dão na sala de aula da universidade. Sabemos, evidentemente, que o 

universitário é o principal responsável por sua formação. Então, a ele é cabido 

o zelo em aprender as técnicas de ensino, procurando estar sempre consciente 

e crítico quanto a sua prática pedagógica. 

Os docentes formadores da licenciatura concebem o processo de forma-

ção de professores como uma atividade interdisciplinar porque o entroncamen-

to comum das disciplinas (UENF, 2015) de um lado, derivadas da Sociologia e 

de outro, da Psicologia. Agrega também saberes de outros campos pelas quais 

o universitário tem opção, além das disciplinas de cunho obrigatório. 

O licenciado em Pedagogia da UENF, enquanto concluinte do curso su-

perior, consegue relacionar os diversos fatores agregados no ensino e aprendi-

zagem na sua formação com as particularidades do público-alvo infantil atendi-

da, seja na escola pública (podemos pensar nas escolas municipais) ou na es-

cola particular (escolas pertencentes ao setor privado). 

Identificamos que os professores formadores concebem o processo de 

formativo inicial da licenciatura como oportunidades de interação professor-

alunos. O bom professor encaminha o conhecimento de maneira que os dis-

centes entendam que uma boa aula está relacionada a uma comunicação efici-

ente. A contrapartida encaminha-se nas deficiências de aprendizagem adequa-

da por causa da falta de comunicação entre alunos e professores. O licencian-

do é o principal agente de sua formação. 
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A licenciatura em Pedagogia da UENF se caracteriza por uma aborda-

gem teórico-crítica em que durante o período formativo o licenciando vai-se 

munindo de conteúdos e experiências educativo-cientificas. Isto porque o corpo 

docente é composto por doutores altamente munidos de formação e de experi-

ência profissional. O egresso da licenciatura é capaz de perceber-se enquanto 

agente de mudança porque se faz conhecedor de múltiplas abordagens cienti-

ficas da Educação. 

Mostramos assim, que o professor-formador estabelece o diálogo na sua 

prática pedagógica entre teoria e prática. Porque existe uma liberdade em se 

determinar os conteúdos que serão componentes específicos disciplinares ao 

ensino. Essa possibilidade tem garantia no contato direto e permanente da 

formação com os estudantes. 

Não somente na sala de aula, mas também nas oportunidades conquis-

tadas por meritocracia individual que alguns estudantes podem ter para se en-

gajar em diferentes projetos de pesquisa associados ao curso de Pedagogia. 

Por exemplo, temos a integração do curso de licenciatura com projetos de ex-

tensão e iniciação científica na universidade. 

Estes são fatores condicionantes que favorecem aos egressos da licen-

ciatura em Pedagogia da UENF estar mais bem preparados para o mercado de 

trabalho educacional da cidade de Campos e região que busca professores 

qualificados para assistir as demandas educativas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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APÊNDICE – Questionário 

 

 

Prezado (a) professor (a), 

 

Este questionário destina-se à coleta de dados para a minha pesquisa de Mes-

trado, na Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Essa 

dissertação tem como foco a formação de professor no Curso de Licenciatura 

em Pedagogia. Para a continuidade desta pesquisa, peço a sua cooperação 

respondendo às perguntas que seguem. 

 

Com a certeza de sua colaboração, agradeço antecipadamente. 

 

Gelson Caetano Paes Junior - Aluno de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Cognição e Linguagem 

 

Nome: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Instituição e ano em que se formou:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tempo de atuação em classes da Licenciatura em Pedagogia/UENF: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

1- Participa ou participou de cursos de formação continuada? 

(  ) Sim (  ) Não 

Caso tenha respondido SIM, diga quando foi: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 



   81 
 

2- Você se considera um professor-formador? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

3- Cite, pelo menos, duas características que levam a classificar um docente 

como pedagogo-professor. 

1° 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2° 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4 - Enumerar de 1 a 10, por ordem de importância, as atividades realizadas 

junto ao pedagogo (a): 

 

4.1. Organização de reuniões do corpo docente, grupos de estudo ou de capa-

citação pedagógica. 

(1)   (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

4.2. Participação no desenvolvimento de projetos de extensão, iniciação cientí-

fica etc. 

(1)   (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

4.3. Sugestões do uso de recursos didáticos como impressos, digitais etc. 

(1)   (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

4.4. Assessoria ao planejamento dos processos ou das práticas educativas no 

ensino superior. 

(1)   (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

4.5. Sugestões de referências bibliográficas para a ementa das disciplinas do 

curso. 

(1)   (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

4.6. Incentivo na participação e na elaboração de atividades acadêmicas como 

artigos, congressos etc. 

(1)   (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 
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4.7. Questões administrativas e de ordem burocrática como preenchimento de 

formulários, Comunicação Interna (CI) etc. 

(1)   (2) (3)  (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

4.8. Direcionamento técnico, instrutivo e educacional na formação dos licenci-

andos. 

(1)   (2) (3) (4)  (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

4.9. Participação em processos de seleção e admissão de alunos no curso. 

(1)   (2) (3)  (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

4.10. Participação nas atividades gerais do curso ou centro. 

(1)   (2) (3)  (4)  (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

 

5- Sobre o Projeto Político Pedagógico Curso de Licenciatura em Pedagogia 

da/UENF, você: 

(  ) já ouviu falar mas nunca leu. 

(  ) leu apenas a parte que fala de modo geral da educação. 

(  ) já leu na íntegra. 

(  ) acha irrelevante para o seu trabalho em sala de aula. 

(  ) leu quando estudava para fazer concurso. 

 

6- Você concorda que a profissionalização do (a) professor (a) é uma definição 

diferenciada? 

(  ) Sim (  ) Não 

Caso sua resposta tenha sido SIM, diga como. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Diga o porquê, caso sua resposta tenha sido NÃO. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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7- Como você desenvolve o trabalho docente nas atividades da disciplina (ou 

das disciplinas que leciona)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8- Em suas aulas no curso de Licenciatura em Pedagogia, qual é o seu maior 

objetivo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9- Como você avalia o curso de Licenciatura em Pedagogia da sua instituição? 

(  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim (  ) satisfatório 

 

10- Qual a maior contribuição que o curso de Licenciatura em Pedagogia lhe 

ofereceu ou oferece enquanto professor (a) formador (a) de novos (as) profes-

sores (as)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11- Em sua opinião, em que o curso deixou ou deixa mais a desejar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12- Com a experiência que você tem hoje há algo que gostaria de sugerir para 

melhorar a qualidade dos cursos de Licenciatura em Pedagogia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


