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SILVA, José Amiraldo Alves da. Formação, produção de saberes e da identidade 
docente: desafios e possibilidades de redimensionamento das práticas 
pedagógicas. João Pessoa, 2013. 359 p. Tese (Doutorado). PPGE-UFPB. 
 

 
 

RESUMO 

 
A tese discute o processo de formação de professores para os anos iniciais da 
escola de Ensino Fundamental, objetivando analisar o processo de formação dos 
estudantes do curso de Pedagogia e sua contribuição na produção de saberes, na 
construção da identidade docente e no redimensionamento das práticas 
pedagógicas. Na pesquisa realizada sob os parâmetros de uma abordagem 
qualitativa, o estudo envolveu a participação de dez (10) estudantes concluintes, que 
já atuam como professores da Educação Básica, dos cursos de Pedagogia do 
Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal de Campina 
Grande e do Centro de Educação (CE) da Universidade Federal da Paraíba, além 
dos Coordenadores dos dois cursos. A coleta das informações foi feita por meio de 
entrevistas semi-estruturadas uma vez que esta técnica permite ao entrevistado 
contribuir no processo de investigação com liberdade e de forma espontânea, sem 
perder a objetividade. A análise das informações foi feita confrontando e/ou 
corroborando a fala dos sujeitos entrevistados com os aportes teóricos adotados. As 
técnicas de Análise de Conteúdo, definidas por Laurence Bardin, foram utilizadas 
para a interpretação das entrevistas. Os resultados evidenciados no decorrer das 
análises dos discursos dos sujeitos investigados demonstraram que o processo de 
formação vivenciado nos cursos de Pedagogia do CFP e do CE propicia a aquisição 
de diversos saberes profissionais e o desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias ao exercício da atividade docente. No entanto, apresenta 
lacunas que precisam ser supridas no sentido de promover a construção da 
identidade docente e a redefinição de suas práticas educativas. Evidenciam também 
que, sem desconsiderar a importância e a necessidade de uma sólida formação 
teórica do profissional da educação, se pode argumentar que, para além disso, 
somente uma reflexão sistemática e continuada dos processos de 
produção/mobilização de saberes em interface com as condições concretas de 
exercício do trabalho docente, torna possível explicitar os desafios e as 
possibilidades de redimensionamento das práticas pedagógicas. 
 
 
Palavras-chave: Formação de Professores; Produção de Saberes; Identidade 

Docente; Práticas Pedagógicas. 
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SILVA, José Amiraldo Alves da. Training, knowledge production and teaching 
identity: challenges and opportunities for resizing of pedagogical practices. João 
Pessoa, 2013. 359 pg. Thesis (Doctorship). PPGE-UFPB. 

 

ABSTRACT 
 

This thesis discusses the process of training teachers for the early years of 
Elementary School and aims to analyze the process of training students in the 
Pedagogy Major and its contribution to knowledge production, the construction of 
identity in teaching and the resizing of pedagogical practices. In research conducted 
under the parameters of a qualitative boarding, the study involved the participation of 
ten (10) graduated students, already working as teachers of basic education in 
Pedagogy of Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de 
Campina Grande e do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, in 
addition to the coordinators of the two majors. Data collection was performed by the 
procedures of using semi-structured interviews since this technique allows the 
interviewee help in the investigation process with freedom and spontaneity without 
losing objectivity. The analysis was done by comparing the information and / or 
supporting the speech of the subjects interviewed with the theoretical framework 
adopted. The techniques of content analysis, defined by Laurence Bardin, were used 
for the interviews. The results shown in the course of the analysis of the speeches 
investigation showed that the training process experienced in Pedagogy majors in 
CFP and CE allows the acquisition of diverse knowledge and professional skills 
development and abilities required for the teaching practice. However, it has gaps 
that need to be met in order to promote the construction of teacher identity and the 
redefinition of their educational practices. It also shows that, without ignoring the 
importance and necessity of a solid theoretical foundation of professional education, 
one can argue, that in addition, only a systematic reflection and continuous 
production processes/knowledge mobilization in interface with the concrete 
conditions of teaching work exercise, makes it possible to explain the challenges and 
possibilities for resizing of pedagogical practices. 

 

Keywords: Teacher Education; Production of Knowledge; Teacher Identity;    
Pedagogical Practices. 
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SILVA, José Amiraldo Alves de da. Formación, producción de saberes y de la 
identidad docente: desafíos y posibilidades de redimensionamento de las prácticas 
pedagógicas. João Pessoa, 2013. 359 p. Tesis (Doutorado). PPGE-UFPB. 
 

 
RESUMO 

 
 

La tesis discute el proceso de formación de profesores para los años iniciales de la 
escuela de Enseñanza Fundamental, objetivando analizar el proceso de formación 
de los estudiantes del curso de Pedagogía y su contribución en la producción de 
saberes, en la construcción de la identidad docente y en el redimensionamento de 
las prácticas pedagógicas. En la investigación realizada bajo los parámetros de un 
abordaje cualitativo, el estudio envolvió la participación de  diez (10) estudiantes 
concluintes, que ya actúan como profesores de la Educación Básica, de los cursos 
de Pedagogía del Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de 
Campina Grande e do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, 
además de los Coordinadores de los dos cursos. La recolección de las 
informaciones fue hecha por medio de los procedimientos de utilización de 
entrevistas semi-estructuradas una vez que esta técnica permite al entrevistado 
contribuir en el proceso de investigación com libertad y espontaneidade sin perder la 
objetividad. El análisis de las informaciones fue hecha confrontando y/o 
corroborando el habla de los sujetos entrevistados con los aportes teóricos 
adoptados. Las técnicas de Análisis de Contenido, definidas por Laurence Bardin, 
fueron utilizadas para la interpretación de las entrevistas. Los resultados 
evidenciados en el transcurrir de los análisis de los discursos de los sujetos 
investigados demostraron que el proceso de formación vivenciado en los cursos de 
Pedagogía del CFP y del CE propicia la adquisición de diversos saberes 
profesionales y el desarrollo de cualificaciones y habilidades necesarias al ejercicio 
de la actividad docente. Sin embargo, presenta lagunas que necesitan ser suplidas 
en el  sentido de promover la construcción de la identidad docente y la redefinición 
de sus prácticas educativas. Evidenciam también que, sin desconsiderar la 
importancia y la necesidad de una sólida formación teórica del profesional de la 
educación, si pode argumentar que, más allá de eso, solamente una reflexión 
sistemática y continuada de los procesos de producción/movilización de saberes en 
interfaz con las condiciones concretas de ejercicio del trabajo docente, hace posible 
explicitar los desafíos y las posibilidades de redimensionamento de las prácticas 
pedagógicas. 
 
Palabras clave: Formación de Profesores; Producción de Saberes; Identidad 

Docente; Prácticas Pedagógicas. 
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1  PALAVRAS INICIAIS 

O foco desta Tese está na discussão sobre a importância do processo de formação 

de professores para os anos iniciais de escolarização, bem como na reflexão sobre 

a constituição da identidade docente, tendo como suporte os saberes docentes 

oferecidos no percurso formativo dos estudantes dos cursos de Pedagogia da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), no intuito de compreender os desafios e possibilidades desse 

processo no redimensionamento das práticas pedagógicas. 

O estudo envolve a análise dos saberes docentes que são oferecidos aos 

estudantes por meio da execução dos Projetos Pedagógicos de cada curso. No 

entanto, se enfatiza, sobretudo, os saberes produzidos na interconexão entre os 

saberes adquiridos nas instituições de formação e aqueles que têm origem a partir 

das vivências com outros colegas profissionais, com os alunos e com as condições 

concretas de exercício do trabalho docente. 

A motivação para a realização deste trabalho está ancorada nas preocupações com 

a temática da formação, dos saberes e da identidade docente cujas raízes estão 

alicerçadas na própria experiência de vida profissional, assim como no compromisso 

com a construção de um processo educativo a serviço do aprendizado, das 

necessidades e do desenvolvimento global do educando. 

A escolha do objeto de pesquisa emergiu da trajetória profissional e da 

conscientização dos contrastes teórico-práticos percebidos nas instituições de 

ensino que serviram como campo de atuação profissional. Inicialmente, essa 

atuação ocorreu como integrante do corpo docente em um Projeto de Educação de 

Adultos, em nível fundamental, mantido pela Secretaria de Educação e Cultura 

(SEC) do estado da Paraíba, em exercício na Escola Estadual de 1º e 2º graus 

Professora “Luzia Simões Bartollini”, em João Pessoa - PB, em que se evidenciava a 

falta de embasamento teórico-prático desses profissionais, uma vez que a formação 

recebida consistia apenas em um pequeno treinamento, que não garantia a mínima 

segurança acadêmica para o exercício da atividade de ensino. 
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A atuação profissional teve continuidade em mais duas Instituições de Ensino, 

vinculadas à Educação Básica, ambas na cidade de João Pessoa: uma na Escola 

Normal Estadual “Maria do Carmo de Miranda”, de 1994 a 1997, atuando como 

docente do ensino de Didática e a outra na Escola Municipal “Professor Oscar de 

Castro”, como Orientador Educacional, de 1996 a 1997.  

As experiências profissionais vivenciadas no contato com as situações concretas de 

ensino nessas Instituições evidenciavam o quadro de dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais da educação no desempenho de suas ações educativas. Isto porque a 

precariedade da formação recebida no curso de Pedagogia, herdeira, à época, de 

uma estrutura curricular de inspiração psicológica, negligenciava uma maior 

fundamentação filosófico/sociológica, não proporcionando ao professor uma sólida 

formação teórica nem a construção de uma visão crítica, capaz de compreender e 

desvelar as circunstâncias sócio-econômicas, políticas e culturais a que a educação 

está vinculada.   

Associada a essas deficiências, o ingresso nas situações concretas de atuação 

profissional tornava visível o quadro de dificuldades para o exercício da prática 

docente, materializado na falta de recurso didático-pedagógico, de condições de 

trabalho e nos restritos incentivos destinados aos docentes por parte dos Poderes 

Públicos, aspectos analisados durante a elaboração da Dissertação de Mestrado em 

que se buscou discutir sobre a viabilidade do exercício de uma práxis educativa pelo 

professor do Ensino Fundamental no desempenho de sua atividade profissional. 

O ingresso nas atividades de ensino em nível superior, em 1997, fortaleceu a 

motivação para o aprofundamento das reflexões no âmbito dos processos de 

formação de professores. Inicialmente na UFPB e depois na UFCG, após o 

desmembramento destas Instituições de Ensino Superior (IES), em 2002, na cidade 

de Cajazeiras-PB,  

Essas reflexões foram sendo ampliadas por meio das atividades de ensino 

desenvolvidas, somadas ao trabalho de coordenação pedagógica exercido de 1999 

a 2006, como Coordenador de Curso. Este trabalho proporcionou intensas reflexões, 

sobretudo, pela participação em dois processos de reformulação do curso de 

Pedagogia do CFP, da UFCG. 
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 Cabe mencionar também a inserção em projetos de extensão, monitoria e pesquisa 

daquela instituição. Nesse sentido, foi fundamental a participação como membro do 

projeto de monitoria da Unidade Acadêmica de Educação (UAE), do CFP, desde 

2004, inclusive como Coordenador do Projeto, no período de 2006 a 2008. 

O referido projeto de monitoria buscava a inserção de alunos e professores do curso 

de Pedagogia do CFP nos debates acerca das concepções sobre a formação, a 

profissionalização e a identidade docente, por meio de atividades teórico-práticas. 

Articulavam-se os conteúdos curriculares às áreas de atuação profissional, a partir 

da discussão acerca da Pedagogia e de suas contribuições à prática pedagógica. 

Nesses debates, enfatizava-se a necessidade de considerar e implicar na formação 

de professores, conhecimentos multiculturais, didático-teóricos, sociais e subjetivos, 

na perspectiva de aprofundar uma discussão sistematizada sobre as matrizes 

epistemológicas da Pedagogia e seus desdobramentos nos programas curriculares 

de formação docente e nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais 

da educação em seus contextos de atuação profissional. 

No âmbito da pesquisa, cabe mencionar a participação, desde 2003, no Grupo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Educação, Linguagem e Práticas Sociais 

(GIEPELPS), cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), sobretudo, no estudo sobre a formação e prática dos 

professores como possibilidade de reconceitualização da identidade docente.  

Durante o estudo se analisou o processo de formação e de prática na construção da 

identidade docente, tendo como sujeitos de pesquisa os alunos/professores do 

Programa Estudante Convênio Rede Pública (PEC/RP) do curso de Pedagogia do 

CFP, da UFCG, Campus de Cajazeiras-PB. 

Os resultados da referida pesquisa apontaram, entre outros aspectos, a necessidade 

de ressignificar a formação trabalhada no curso de Pedagogia do CFP/UFCG, no 

sentido de contribuir, cada vez mais, para que os discentes ressignifiquem e/ou 

articulem os saberes fragmentados na (re) construção de um saber que respalde o 

seu fazer docente, ou seja, que lhes possibilitem a articulação teoria-prática num 

constante movimento de ação-reflexão-ação. 
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Além disso, tais resultados sugeriram que, do ponto de vista teórico-metodológico, a 

formação do curso de Pedagogia deve ser trabalhada numa perspectiva que propicie 

a construção de conhecimentos que articulem as maneiras de ser, de fazer, de 

pensar dos discentes, proporcionando-lhes a aquisição de novos saberes, enquanto 

sujeitos do seu conhecimento, identificando, desta forma, os limites e possibilidades 

de vir a ser, o que realmente poderia contribuir para o pensar e o fazer diferentes. 

Cabe ainda ressaltar como elemento importante para a escolha do objeto de estudo, 

a participação, desde 2008, como membro do Grupo de Pesquisa em Formação 

Docente (GPFD), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) 

da UFPB, cadastrado no CNPq. Neste grupo, além de pesquisas realizadas no 

âmbito da formação, se comunga com os demais pesquisadores das preocupações 

referentes à formação dos professores, pois se considera que a atividade docente 

deve ser colocada, antes de tudo, a serviço do aprendizado do educando, de suas 

necessidades e de seu pleno desenvolvimento, além da produção de saberes que 

instituam novas formas de pensar e representar a formação de professores, no 

sentido de esclarecer, enriquecer e renovar as práticas pedagógicas.  

Na análise da formação e das práticas pedagógicas dos professores, parte-se do 

pressuposto de que, nos dias atuais, vive-se um tempo de crise global, em que os 

paradigmas da modernidade centrados na racionalidade instrumental e nas certezas 

absolutas estão sendo contestados e que o conhecimento, ferramenta essencial da 

educação escolar, está passando por um processo de re-interpretação.  

Por isso, a compreensão acerca de como conhecemos, aprendemos, entendemos 

o mundo e a nós mesmos torna-se imprescindível, uma vez que as aprendizagens 

têm se tornado cada vez mais complexas, envolvendo relações entre o homem e 

sua subjetividade com o cotidiano, com as tecnologias, com o social e o cultural, na 

busca de novas conexões, maneiras e artes de inventar o cotidiano, que superem a 

fragmentação disciplinar e a cisão entre o saber e o fazer.  

Para tanto, um paradigma do conhecer está sendo gestado por meio das interfaces 

e das novas conexões que se estabelecem mediante a religação dos saberes 

outrora fragmentados ou isolados, favorecida pelo avanço das comunicações e das 
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informações, propiciando um novo marco nas relações entre os seres humanos e 

entre estes e o mundo que os cerca. 

Essa compreensão do mundo demanda um tipo de inteligência, consciência ou 

sabedoria que abrange a pluralidade, a complexidade, as diferenças e ambiguidades 

dos sujeitos, permitindo assim, maior interatividade que se caracteriza pela 

comunicação recíproca, pela criação e interferência dos indivíduos para viverem em 

sociedade e sua própria singularidade no processo de evolução social, tendo em 

vista à emancipação humana.  

No percurso de evolução da sociedade, em direção a emancipação do ser humano, 

é fundamental o desenvolvimento da competência comunicativa dos indivíduos que 

a ela pertence. De sorte que a concretização de uma concepção dialógica da 

sociedade se efetiva não apenas no contato do sujeito com o mundo, mas, 

fundamentalmente, na interação entre sujeitos, através do processo de 

comunicação, o que permite vislumbrar uma sociedade democrática baseada no 

diálogo. 

A sociedade cuja convivência tem como base o diálogo, e que, na 

contemporaneidade, encontra-se em acelerado processo de transformação científica 

e tecnológica, exige um perfil de sujeitos que tenham capacidade de tomar decisões 

autônomas, produzam com iniciativa própria, saibam trabalhar em grupo, partilhem 

suas conquistas e esteja em permanente processo de formação, o que produz 

alterações na atuação profissional, um repensar de seus papéis e de suas funções 

nessa sociedade.  

Tais transformações passam a demandar da educação escolar, enquanto espaço de 

formação também para o mercado de trabalho, a formação de um novo tipo de 

trabalhador, mais flexível e polivalente, com novas habilidades cognitivas e 

competências sociais e pessoais; modificam os interesses, as necessidades e os 

valores escolares; forçam a escola a mudar suas práticas tendo em vistas o avanço 

tecnológico dos meios de comunicação e da introdução da informática; e induzem 

alteração na atitude do professor e no trabalho docente (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2009). 
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Essas alterações exigem dos professores um redimensionamento de suas práticas 

pedagógicas na perspectiva de construção de um trabalho coletivo e compartilhado, 

de interconexão, de inter-relacionamento, compreendendo as contradições e 

mediações que se estabelecem na escola e na sociedade.  

Para tanto, a escola precisa estabelecer relações pedagógicas democráticas, 

enquanto lócus privilegiado na formação de sujeitos sociais, que reconstrua a 

educação escolar como um processo interativo visando à formação de indivíduos 

capazes de pensar e aprender permanentemente, desenvolver conhecimentos, 

capacidades e qualidades para o exercício ético, autônomo, consciente e crítico da 

cidadania. 

Logo, as escolas para exercerem efetivamente a função primordial da educação, 

que é a formação de sujeitos críticos e autônomos, precisam se constituir em 

instituições preocupadas com os processos permanentes de aprendizagem. Assim, 

o ato educativo deve se constituir num processo intersubjetivo de construção de 

saberes e de conhecimentos e a prática educativa voltar-se para a promoção de 

uma consciência que se articula com contextos sociais, contribuindo para a 

formação de agentes capazes de instalar um processo de transformação social.  

Cabe, portanto, ao educador, no seu fazer pedagógico, auxiliar o educando na 

aquisição de saberes e experiências comprometidas com a construção de uma 

sociedade democrática. Além disso, espera-se que o educador procure desenvolver 

no educando a capacidade de reflexão e de participação na vida cotidiana visando à 

construção de mediações que facilitem o diálogo e a convivência social.  

A construção dessas mediações no âmbito da formação efetuada nas Instituições de 

Ensino Superior, especialmente no curso de Pedagogia, coloca para os que 

trabalham com a formação de professores a necessidade de se (re) pensar e 

problematizar os processos formativos e a atuação profissional, considerando-se 

que a ação docente requer dos professores o domínio de saberes, competências e 

habilidades profissionais inerentes à melhoria e otimização do fazer pedagógico. 

Procurando investigar o conjunto de conhecimentos, competências e habilidades 

que serve de alicerce à prática concreta do magistério dos anos iniciais de 

escolarização, definiu-se o seguinte problema científico de investigação: Os 
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processos de formação dos estudantes dos cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e 

do CE/UFPB, após a instituição das novas Diretrizes Curriculares Nacionais, estão 

favorecendo a construção da identidade docente e fornecendo os saberes 

necessários ao redimensionamento das práticas pedagógicas? 

O referido problema foi desmembrado em outras questões problematizadoras: Como 

ocorre o processo de formação e de construção da identidade dos professores dos 

anos iniciais de escolarização no Brasil? Que saberes são necessários para um 

profissional que atuará nos anos iniciais da escola de Ensino Fundamental? Qual o 

repertório de saberes, competências e habilidades profissionais que os cursos de 

Pedagogia da UFPB e da UFCG desenvolvem em seus Projetos Pedagógicos? O 

que os Coordenadores dos Cursos de Pedagogia da UFPB e da UFCG expressam 

sobre os processos formativos vivenciados pelos formandos dos referidos cursos? O 

que os graduandos desses cursos destacam de importante na construção do 

repertório de saberes para o desenvolvimento das práticas pedagógicas? Quais são 

as maiores dificuldades enfrentadas pelos graduandos durante o percurso de 

formação? Quais são as principais lacunas do curso de Pedagogia no processo de 

formação profissional? 

Buscando respostas para tais indagações, foi desenvolvido um processo de 

investigação fundamentado na perspectiva da pesquisa qualitativa, mediante a 

utilização das abordagens de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

A investigação teve como objeto de estudo os saberes profissionais docentes 

oferecidos nos percursos de formação dos graduandos em Pedagogia nos cursos do 

CFP/UFCG e do CE/UFPB, considerando o pressuposto de que estes saberes 

podem contribuir para o redimensionamento de suas práticas pedagógicas. 

Nessa perspectiva, defendeu-se o seguinte argumento de tese: Os processos de 

formação vivenciados nos cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e do CE/UFPB não 

estão preparando suficientemente os professores para atuação no contexto de 

ensino dos anos iniciais de escolarização, assim como para as demais áreas de 

atuação profissional. 

Tentando confirmar ou refutar tal argumento, se buscou fundamentos teóricos em 

autores que analisam o valor da formação teórica e a importância da prática como 
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instância de apropriação e mobilização de saberes, além disto, procurou-se 

compreender como ocorre o processo de apropriação desses saberes e sua 

utilização no exercício da docência. 

Para tanto, elegeu-se, como principal objetivo de investigação, a análise do 

processo de formação dos estudantes dos cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e do 

CE/UFPB e sua contribuição na produção de saberes, na construção da identidade 

docente e no redimensionamento das práticas pedagógicas.  

O estudo envolveu dez estudantes concluintes, que já atuam como professores, dos 

cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e do CE/UFPB, além dos Coordenadores dos 

dois cursos. A coleta das informações foi feita por meio dos procedimentos de 

utilização de entrevistas semi-estruturadas, uma vez que esta técnica permite ao 

entrevistado contribuir no processo de investigação com liberdade e espontaneidade 

sem perder a objetividade. As técnicas de Análise de Conteúdo, definidas por 

Laurence Bardin (1977), foram utilizadas para a interpretação das entrevistas. 

Para uma melhor compreensão da temática em estudo, o trabalho foi dividido em 

quatro partes:  

A primeira e a segunda partes reúnem os estudos teóricos que embasaram a 

formulação da pesquisa e a análise dos dados. Inicialmente, focalizam-se os 

processos de formação de professores e de construção das práticas pedagógicas, 

por meio de uma abordagem histórica. Apresenta-se também uma retrospectiva da 

formação dos profissionais da educação no curso de Pedagogia, ressaltando, 

sobretudo, as leis que instituíram as regulamentações do curso desde a sua criação 

até aos dias atuais, além de enfatizar a importância do movimento dos educadores 

na definição da docência como base da identidade profissional do pedagogo. Com 

destaque para algumas reflexões sobre os processos de produção/mobilização de 

saberes e de construção da identidade docente, tendo como campo de discussão o 

contexto da formação e do exercício da prática docente.  

Na terceira parte, apresenta-se o percurso metodológico da pesquisa, enfatizando a 

sua caracterização e discussão metodológica, os sujeitos, o universo e os 

instrumentais utilizados na investigação, além de uma síntese dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e do CE/UFPB que ajudaram 
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a constituir o cenário de pesquisa. A descrição e análise dos dados da pesquisa são 

apresentadas na quarta parte do trabalho, em que se buscou estabelecer uma 

articulação entre os dados sistematizados e a teoria que orientou toda a sua 

elaboração.  

Nas considerações finais, se destacam as questões fundamentais que emergiram da 

pesquisa, apontando-se algumas sugestões para futuras investigações ou caminhos 

a serem percorridos visando aprofundar a compreensão sobre a problemática da 

formação, dos saberes e da identidade docente. 

Assim, espera-se que as limitações deste trabalho não invalidem sua contribuição 

que consiste em corroborar com as discussões no âmbito da formação docente; 

identificar os constituintes da identidade profissional e definir os saberes, as 

habilidades e as atitudes mobilizadas pelos professores nas situações concretas de 

exercício do magistério, considerando que, para se oferecer uma educação 

democrática em quantidade e qualidade para todos, faz-se necessária a valorização 

profissional do professor e dos processos de produção e aquisição de 

conhecimentos.  
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2 POLÍTICAS EDUCACIONAIS E OS PROCESSOS FORMATIVOS DE 

PROFESSORES PARA OS ANOS INICIAIS DE ESCOLARIZAÇÃO NO 

BRASIL 

A verdadeira educação não só consiste em ensinar a 
pensar, mas também em aprender a pensar sobre o que 
se pensa e este momento reflexivo exige constatar a 
nossa pertença a uma comunidade de criaturas 
pensantes (SAVATER,1997). 

A luta por uma educação democrática e de qualidade para todos tem evidenciado a 

necessidade de se pensar na formação de um educador que além de dominar o 

conteúdo que ensina, seja também capaz de compreender sua importância pessoal, 

social, bem como a da escola, na produção e transmissão de novos 

saberes/conhecimentos acessíveis ao conjunto dos educandos, como um direito 

subjetivo de cidadania.    

Na compreensão de Cortella (2009), a melhoria da qualidade da educação passa 

pela construção de uma escola pública que ultrapasse a dimensão utilitária e 

redentora do conhecimento. De acordo com o autor, essa escola seria: 

[...] aquela que selecione e apresente conteúdos que possibilite aos alunos 
uma compreensão de sua própria realidade e seu fortalecimento como 
cidadãos, de modo a serem capazes de transformá-la na direção dos 
interesses da maioria social (CORTELLA, 2009, p. 16). 

Por isso, considera-se que a construção de uma escola pública nessa perspectiva 

implica numa reorientação curricular em que os conhecimentos científicos 

selecionados, transmitidos e recriados procurem levar em conta a realidade do 

educando, de maneira que partindo do seu universo vivencial, este consiga 

compreendê-lo e modificá-lo de acordo com seus interesses e necessidades, tendo 

em vista a alteração radical de suas coletivas condições de existência. 

Logo, o atendimento dos interesses e necessidades do educando exige a melhoria 

da qualidade da educação a qual precisa ser traduzida em qualidade de ensino. 

Para tanto, a formação do educador necessita abranger a dimensão do domínio do 

conhecimento, a dimensão pedagógica da capacidade de ensinar, a dimensão da 

democratização das relações entre estudantes e professores, entre os docentes e as 

instâncias dirigentes, assim como da gestão democrática, na perspectiva da 

democratização do saber. 
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Além da abrangência dessas dimensões nos processos de formação, o docente 

precisa adquirir competências, conhecimentos e saberes que lhes são fornecidos, de 

forma regulamentar, por meio de instituições formadoras como Escolas Normais, 

Institutos de Educação ou Universidades, as mesmas buscam preparar o professor 

para o exercício do magistério.  

Visando uma melhor compreensão da temática, fez-se uma abordagem histórica 

sobre os processos formativos oferecidos pelas instituições formadoras, na 

perspectiva de preparar os professores para atuar no magistério dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, além de contribuir para o aperfeiçoamento profissional teórico 

e prático do ato educativo.  

2.1 Processos de Formação de Professores e de Construção das Práticas 

Pedagógicas: uma Abordagem Histórica 

Inicialmente, cabe ressaltar que o ato de educar relacionado à atitude de ajudar o 

ser humano a atingir sua plena formação, seu crescimento, seu desenvolvimento, 

sua maturidade e uma maior capacidade de enfrentar a vida, ou seja, de relacionar-

se socialmente, é anterior a existência da escola e da constituição da profissão 

docente, pois sempre esteve presente nas organizações humanas, enquanto ação 

necessária à manutenção e preservação de papéis sociais.  

Em sociedades com estruturas sociais simples, cuja organização familiar era 

constituída por laços de parentesco ou casamento em clãs, hordas, entre outras, era 

função dos pais e dos mais sábios do grupo repassar a cultura acumulada. No 

entanto, quando as sociedades atingiram estágios de organização social mais 

complexa, passando a enfrentar a questão da divisão social do trabalho, a família 

deixou de ser a única instituição responsável pela educação. 

No entendimento de Brandão (1995, p.16), 

[...] quando um povo alcança um estágio complexo de organização da sua 
sociedade e de sua cultura; quando ele enfrenta, por exemplo, a questão da 
divisão social do trabalho e, portanto, do poder, é que ele começa a viver e 
a pensar como problema às formas e os processos de transmissão do 
saber. 

Em seu processo de evolução social, quando a humanidade conseguiu se 

desenvolver e acumular um conjunto de saberes que precisava ser transmitido, 
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tornou-se necessária a definição do lócus onde estes saberes seriam ensinados, o 

estabelecimento dos métodos e regras a serem executadas no processo de ensino-

aprendizagem, além de um responsável por sua execução. 

 Nesse processo, Lobrot (1992) observa que no Ocidente, no final da era pré-cristã, 

surgem nas civilizações greco-romanas os primeiros locais destinados ao repasse 

de conhecimentos, em virtude destas civilizações terem conseguido organizar 

sistemas de conhecimento, que deveriam ser repassados com êxito às novas 

gerações. Para garantir a transmissão destes saberes, fazia-se necessário contar 

com local e tempo dedicados à aprendizagem. 

Brandão (1995, p.16), se referindo ao aparecimento da escola como local específico 

destinado ao processo de ensino-aprendizagem esclarece que: 

[...] a educação aparece sempre que surgem formas sociais de condução e 
controle da aventura de ensinar-e-aprender. O ensino formal é o momento 
em que a educação se sujeita à pedagogia (a teoria da educação), cria 
situações próprias para o seu exercício, produz os seus métodos, 
estabelece suas regras e tempos, e constitui executores especializados. É 
quando aparecem a escola, o aluno e o professor.  

Logo, o professor passa a existir quando a educação se transforma em ensino e 

aparece entre outras categorias de especialidades sociais, as de saber e de ensinar 

a saber, já que antes a educação era responsabilidade apenas dos familiares ou de 

pessoas mais sábias do grupo, não havendo, portanto, definição do lócus onde se 

daria o processo de ensino.  

Entre os primeiros professores, segundo Gentil (2005), encontram-se os escravos 

gregos que, sob o domínio romano, os ensinavam aspectos de sua cultura, seus 

saberes, suas artes e suas técnicas. Na idade antiga e na idade média, os 

religiosos, porta vozes de um conhecimento que “emanava de Deus”, se 

encarregavam de ensinar a alguns seletos alunos, dando origem a diversas ordens 

religiosas especializadas no ensino. 

Na idade moderna, com o surgimento do pensamento burguês, segundo o qual o 

mundo e o próprio homem poderiam ser transformados se liberando do 

determinismo religioso da época anterior, as instituições de ensino ganharam maior 

status, pois a educação escolar passou a ser uma atividade pública, sendo 

fundamental na formação do cidadão.   
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Como ressalta Lobrot (1992), a escola passou progressivamente de uma concepção 

cristã a uma concepção clássica e desta para uma concepção moderna, como local 

privilegiado para o exercício da educação, num processo que acompanha à própria 

concepção de evolução histórica. 

Ressalte-se, entretanto, que a definição da escola como espaço diferenciado e 

específico onde ocorre o processo de ensino, tal como se apresenta atualmente, é 

relativamente recente na história do ocidente, e se encontra vinculada às 

congregações religiosas, que desde o século VII até o século XIV, impuseram a fé 

aliada à razão. Neste contexto, o exercício da atividade de ensino era concebido 

como ação secundária de clérigos e os princípios éticos, religiosos e morais 

figuravam como prioritários. 

Ainda de acordo com Lobrot (1992), a ação do professor pode ser caracterizada em 

três momentos: no primeiro, compreendido entre os séculos VII ao XIV, esta ação 

tinha a missão de fazer com que os alunos conhecessem a doutrina cristã; o 

segundo, que abrange os séculos XV ao XVIII, mesmo que as finalidades religiosas, 

éticas e morais não tivessem desaparecido, o foco da ação docente seria a 

socialização do indivíduo; e o último período, que começa a partir do século XIX 

permanecendo até os dias atuais, os desígnios humanistas são desconsiderados 

pelos professores que vão privilegiar a Ciência e a Técnica. 

Nesse mesmo raciocínio, Tardif e Lessard (2005) analisando as bases 

organizacionais do trabalho docente argumentam que a escola é um produto de uma 

evolução histórica bastante longa, que teve início por volta do século XVI com as 

“escolinhas de caridade” e os primeiros colégios, e que somente no fim do século 

XVIII ela se consolida e se difunde, enquanto nos séculos XIX e XX é garantida sua 

expansão por meio da obrigatoriedade escolar e da democratização do ensino. 

Os professores pertenciam aos quadros da própria igreja, desempenhando de forma 

subsidiária e não especializada a docência, a qual se constituía em uma ocupação 

secundária de religiosos ou leigos das mais diversas origens (NÓVOA, 1991). Em 

seguida, quando a Igreja perde a hegemonia do ensino (XVII e XVIII) para o Estado, 

este assume o papel de controlador do ensino, passando a contratar professores 

para ensinar o que fosse conveniente aos desígnios da razão vigente. 



27 

 

Dessa maneira, a ação docente que teve sua gênese no seio de congregações 

religiosas, que se transformaram em verdadeiras congregações docentes, passa a 

configurar, a partir dos séculos XVII e XVIII, um corpo de saberes e técnicas, além 

de um conjunto de normas e valores específicos da profissão docente, o que torna 

necessário se pensar na formação docente para atender às exigências do ideal da 

Era Moderna, segundo o qual o uso adequado da razão poderia resolver os 

problemas da humanidade.  

Como se pode perceber a necessidade da formação docente é algo antigo, pois já 

aparecia até mesmo nos movimentos da Reforma e Contra-Reforma, século XVI, 

que ao darem início às ações de publicização da educação, também contemplaram 

iniciativas relacionadas à formação de professores. Posteriormente, essa 

necessidade foi apontada por Comenius, no século XVII, sendo que o primeiro 

estabelecimento de ensino destinado à formação de professores, denominado de 

“Seminário dos Mestres”, teria sido instituído por São João Batista de La Salle, em 

Reims, no ano de 1684. (TANURI, 2000; SAVIANI, 2009). 

No entanto, as ações direcionadas à formação de professores de maneira 

institucionalizada, visando oferecer aos profissionais da educação o acesso a um 

repertório de saberes, conhecimentos e habilidades necessários ao exercício da 

atividade docente, nem sempre se constituíram numa preocupação explícita nas 

iniciativas advindas do poder público.   

Saviani (2009), fazendo um estudo sobre os aspectos históricos e teóricos da 

formação de professores, constata que somente a partir do século XIX, após a 

Revolução Francesa, quando se colocou o problema da instrução popular, foi que a 

questão da formação passou exigir uma resposta institucional, se concretizando a 

idéia de uma Escola Normal a cargo do Estado. 

Seguindo este raciocínio, Tanuri (2000) ressalta que o estabelecimento das escolas 

voltadas ao preparo específico dos professores para o exercício de suas atividades 

de ensino está relacionado à institucionalização da instrução pública no mundo 

moderno, ou seja, à implementação das ideias liberais de secularização e extensão 

do ensino primário para toda a população.  
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Dessa maneira, a necessidade de universalizar a instrução elementar conduziu a 

organização dos sistemas nacionais de ensino, bem como introduziu o problema de 

formar professores em grande escala para atuar nas escolas. Foi nesse contexto 

que as Escolas Normais foram criadas como instituições destinadas à preparação de 

professores. 

Ainda de acordo com Saviani (2009), a primeira instituição denominada de Escola 

Normal foi proposta pela convenção, em 1794 e instalada em Paris em 1795. Porém, 

já naquele momento, se instituiu a distinção entre Escola Normal Superior destinada 

à formação de professores de nível secundário e a Escola Normal Primária, que 

prepararia os professores para o ensino primário.  

Em 1802, foi criada a Escola Normal de Pisa, na Itália. Instituída nos moldes da 

Escola Normal Superior de Paris destinava-se à formação de professores para o 

ensino secundário, mas se transformou, na prática, em uma instituição de altos 

estudos, sem qualquer preocupação com o preparo didático-pedagógico. Além de 

França e Itália, outros países como Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos também 

foram instalando, ao longo do século XIX, suas Escolas Normais. 

Já no contexto brasileiro, examinando a questão pedagógica em articulação com as 

transformações que se processaram na sociedade1, Saviani (2009) observa que a 

questão da formação docente surgiu de forma explícita após a independência, 

quando se começou a pensar na organização da instrução popular. Como havia 

ocorrido nos países acima mencionados, a Escola Normal no Brasil emergiu sob 

influência do modelo francês em que se privilegiou a preparação de professores de 

forma eminentemente prática, em detrimento do embasamento teórico e do domínio 

de saberes específicos indispensáveis ao exercício da atividade docente. 

Assim, revisitando a história da formação de professores no país, pode-se verificar 

que nos dois primeiros séculos da colonização portuguesa, não existia uma 
                                                           

1 Ao longo dos últimos dois séculos, Saviani (2009) distingue os seguintes períodos na história da  
formação de professores no Brasil: ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890); 
estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932); organização dos 
Institutos de Educação (1932- 1939); organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de 
Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971); substituição da Escola 
Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-1996); e o advento dos Institutos Superiores 
de Educação, Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006). 
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preocupação explicita com a formação docente em virtude da inexistência de 

políticas públicas para educação por parte do Estado. A educação ficava a cargo 

dos jesuítas, e somente por volta do século XVII surgiram os primeiros professores 

assalariados, que eram contratos por alguns comerciantes para ministrarem aulas 

onde não havia colégios jesuítas.   

Com a expulsão dos jesuítas no século XVIII, e após treze anos de total indefinição 

sobre a educação brasileira, criou-se o “subsidio literário” em 1972, para financiar as 

“aulas régias” do sistema público. Assim, influenciado pelas idéias iluministas, as 

reformas Pombalinas (1759), se contrapondo ao predomínio das idéias religiosas, 

instituíram a responsabilidade do Estado em matéria de instrução, estabelecendo o 

surgimento da versão de “educação pública estatal” no Brasil (SAVIANI, 1997). 

Ainda de acordo com os estudos de Saviani (2009, p. 144), mesmo não fazendo 

referência propriamente à questão pedagógica na formação docente, observa-se 

que:  

É na Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro de 
1827, que essa preocupação apareceu pela primeira vez. Ao determinar 
que o ensino, nessas escolas, deveria ser desenvolvido pelo método mútuo, 
a referida lei estipula no artigo 4º que os professores deverão ser treinados 
nesse método, às próprias custas, nas capitais das respectivas províncias. 

Com a promulgação do Ato Adicional de 1834 foi colocada às províncias a 

responsabilidade pela instrução primária e secundária nos seus respectivos 

territórios, que passaram a adotar na formação dos professores, a tendência que 

vinha sendo seguida pelos países europeus, ou seja, a criação de Escolas Normais. 

No que diz respeito à formação dos chamados “professores primários”, essa 

formação no Brasil teve início em 1830, com a criação da primeira Escola Normal em 

Niterói, Rio de Janeiro, “pioneira na América Latina e, de caráter público, a primeira 

de todo o continente, já que nos Estados Unidos as que então existiam eram escolas 

particulares” (ROMANELLI, 1998, p. 163).  

Posteriormente, outras Escolas Normais de formação foram criadas: a de Minas 

Gerais, em 1835; a da Bahia, em 1836; a do Pará, em 1939, a do Ceará, em 1845; a 

de São Paulo, em 1846; a da Paraíba, em 1854; a de Goiás, em 1881 e a do Rio 

Grande do Sul, em 1970. A partir daí, as Escolas Normais se proliferaram em todo 
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país, tendo experimentado um desenvolvimento mais acelerado no período 

republicano, de maneira que em 1949, representavam ao todo, 540 unidades 

educacionais, espalhadas em todo o território nacional. 

Tendo em vista a preparação de professores para as escolas primárias, as Escolas 

Normais preconizavam uma formação que deveria guiar-se pelas coordenadas 

pedagógico-didáticas. No entanto, predominou em seu currículo a preocupação com 

o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas escolas de primeiras letras, 

pois o que se esperava era que os professores dominassem os conteúdos que lhes 

caberiam transmitir às crianças, negligenciando-se o preparo didático-pedagógico.  

Cabe ressaltar que, naquele momento, não se observavam maiores preocupações 

acerca da formação docente. A dita formação era feita de maneira difusa, uma vez 

que o magistério era visto como uma “vocação” e não como uma profissão. Por isso, 

exigia-se do docente dedicação, qualidades morais e aptidão, desconsiderando-se 

os conhecimentos especializados.  

Para Silva e Davis (1992, p. 35), a profissão docente era compreendida enquanto 

“apostolado, enquanto sacerdócio, devendo ser executada por indivíduos com fé, 

capacidade para sacrificar-se, bondosos, detentores de pureza, de costumes, amor 

pelas crianças, desinteresse pecuniário, modéstia, etc.”.  

Esta tendência de sacerdócio na formação docente permaneceu durante todo o 

período colonial até meados do século XIX, sobretudo pela falta de investimentos do 

Governo Central no ensino elementar, ficando a cargo das províncias o custeio 

deste ramo de ensino, deixando claro desde aquela época, o desinteresse 

governamental em oferecer uma instrução primária à maioria da população. 

Na segunda metade do século XIX, o processo de modernização da sociedade 

brasileira foi impulsionado pela imigração, pelas mudanças no mundo do trabalho, 

pelo crescimento das atividades comerciais, financeiras e industriais, além das 

reformas urbanas que passaram a compor a paisagem de algumas cidades 

brasileiras.  

Diante desse cenário, a escola passou a ser pensada como fator de mudança social 

e econômica, considerando-se que combater a ignorância seria uma forma de 
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promover o crescimento econômico e preparar as novas gerações para o surgimento 

da era industrial. Por isso, com o aprofundamento do processo de industrialização e 

urbanização vivenciado pela sociedade brasileira, no início do século XX, surge a 

necessidade de uma política educacional que acompanhasse a modernização das 

relações econômicas. 

De acordo com Pereira (1999), foi a partir da década de 1920, que teve início a 

tradição da formação de professores no Brasil, visto que até aquele momento o 

ensino era descentralizado e não obrigatório. Além disso, mediante o sistema 

federativo aprovado pela Constituição da República, a União não se 

responsabilizava pelo ensino primário nem pelo Normal, que ficavam a cargo dos 

estados, caracterizando a ausência de uma política nacional de educação. Como 

consequência, mesmo com o advento da República, a Escola Normal nem se 

configura como escola secundária de orientação, nem de formação profissional, mas 

sim, como escola de formação geral que possibilitaria exercer a formação de 

professores. 

Com o surgimento das ideias nacionalistas que se disseminaram no início do século 

XIX, as quais estavam associadas a um projeto de desenvolvimento de uma 

economia nacional e de construção de uma sociedade moderna, começam as 

preocupações com as reformas da legislação sobre a formação de professores, pois 

se acreditava que a superação da ordem social existente e dos problemas do 

desenvolvimento se daria por meio da educação. Com isso, se percebeu a 

importância do sistema educacional na consolidação das mudanças estruturais e da 

formação de professores que deveriam estar mais bem preparados para alcançar os 

novos fins políticos e sociais da educação.   

Diante das preocupações com as reformas da legislação educacional, ocorreram 

nas primeiras décadas do século XX, as Conferências Brasileiras de Educação, a 

Primeira Conferência Interestadual de Ensino Primário e ainda reformas em vários 

estados acerca do Ensino Primário e da Escola Normal.  

Dentre as reformas estaduais de ensino estão: a reforma Sampaio Dória, efetuada 

em 1920 no estado de São Paulo, que propôs quatro anos de duração para o Curso 

Normal e acrescentou as disciplinas relacionadas às ciências da educação; a 
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reforma Francisco Campos, ocorrida em 1927 no estado de Minas Gerais, que 

partindo do princípio de que as mudanças da sociedade se fazem com a reforma da 

escola, procurou fazer mudanças no Curso Normal para formar os professores 

responsáveis pelas mudanças sociais; e o decreto sob instrução pública de 1927, no 

Rio Grande do Sul, sob a coordenação de Protásio Alves, cuja preocupação com o 

aperfeiçoamento do professor residia no fato de que os alunos deveriam sair 

preparados para o mercado de trabalho (GENTIL, 2005). 

Cabe destacar ainda, que durante a Primeira República houve forte influência das 

filosofias cientificistas na organização curricular e nas reformas educacionais 

brasileiras que exigiam uma cultura enciclopédica como critério para o ingresso na 

Escola Normal, dando início aos cursos complementares destinados à preparação 

de professores.  

Esses cursos foram adotados em vários estados, mediante as Reformas 

empreendidas. No Ceará, por Lourenço Filho (1922/23); no Rio Grande do Norte, 

por José Augusto (1925/28); na Bahia, por Anísio Teixeira (1928); em Pernambuco, 

por Carneiro Leão (1928); no Paraná por Lysímaco da Costa (1927/28); no Rio de 

Janeiro (antiga Capital Federal), com a Reforma empreendida por Fernando de 

Azevedo, em 1928 (ROMANELLI, 1998). 

Como se pode perceber as reformas do Ensino Primário e da Escola Normal estão 

relacionadas com o aprofundamento das transformações econômicas, sociais e 

políticas vivenciadas pela sociedade brasileira. Assim, a partir dos anos 30 do século 

XX, com a tendência à industrialização, passou-se a exigir um operário melhor 

qualificado, de modo que a população começa a reclamar por escolaridade, visando 

ao ingresso no mercado de trabalho. 

Por isso, as reformas educacionais desse período devem ser pensadas no contexto 

do movimento de discussão sobre os rumos da educação no país e do avanço de 

ideias novas que colocavam em pauta temas como formação, salário e carreira dos 

professores primários e secundários, as precárias condições da organização escolar 

e os métodos e processos de ensino adotados. Nas discussões, inspiradas por 

ideias político-filosóficas de igualdade entre os homens e do direito de todos à 
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educação, defendia-se a existência de um sistema de ensino público como meio de 

superação das desigualdades sociais vigentes. 

Para Saviani (1997, p. 06), “foi somente após a Revolução de 1930 que começamos 

a enfrentar os problemas próprios de uma sociedade burguesa moderna, entre eles 

o da instrução popular”, inclusive com a criação do Ministério da Educação e Saúde 

que passou a assumir a educação como questão nacional. 

Na defesa de uma educação pública, laica e igual para todos, merece destaque a 

atuação do movimento dos reformadores que, propondo conduzir o país à 

modernização por meio da Educação, lançam, em 1932, o documento que ficou 

conhecido como o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. Esse documento 

“[...] consubstancia-se em um corpo de medidas delineadoras de um novo sistema 

educacional, de caráter único, laico, em base científica e sob a responsabilidade do 

Estado”. (ALVES, p. 268). O dito movimento propunha que se pensasse numa 

educação de modo a atender a realidade social, além de propor uma revisão dos 

padrões tradicionais do ensino e a transformação da Escola Normal numa instituição 

de caráter eminentemente profissional, excluindo-se o conteúdo propedêutico do seu 

currículo. 

Nesse período, também cabe registrar no âmbito das políticas de formação de 

professores, o surgimento, em 1939, do curso de Pedagogia, criado inicialmente na 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, tendo como função 

formar bacharéis e licenciados, sendo estes últimos formados para atuar na 

docência dos Cursos Normais, como será mais bem explicitado no item seguinte. 

Sob influência da agitação política internacional da segunda metade, da década de 

1930, Getúlio Vargas lidera um golpe de Estado que impõe à nação um governo 

ditatorial – Estado Novo. A Constituição de 1937 atribuía à União a competência de 

fixar as bases e as diretrizes que iriam determinar os rumos da educação nacional. 

Sob essa orientação, a política educacional assume uma perspectiva centralizadora, 

voltada para a regulamentação, em âmbito federal, da organização e funcionamento 

do ensino no país. Tal perspectiva, entre outros fatores, fez com que o governo 

organizasse de forma única e centralizada, as diretrizes para a educação no país. 
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Organização concretizada com as Leis Orgânicas, de 1942 a 1946, que definem o 

ensino profissionalizante.  

Assim, mesmo as Escolas Normais tendo experimentado um desenvolvimento mais 

acelerado durante o período republicano, elas ainda não possuíam, até 1946, uma 

organização fundada em diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal. Tal como o 

primário, o ensino normal era assunto da competência dos Estados, ficando restritas 

às reformas, até então efetuadas, aos limites administrativos dos estados que as 

promovessem.  

Dessa forma, a Lei Orgânica do Ensino Normal fixou as normas para a implantação 

desse ramo do ensino em todo o território nacional. O Decreto-Lei n. 8.530/46 

oficializou como finalidade do ensino normal:  

Promover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias; 
habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas; 
desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação 
da infância (ROMANELLI, 1998, p. 164).  

Essas finalidades deveriam ser preenchidas pelo ensino normal, que segundo a Lei, 

teria sua estrutura dividida da seguinte forma: O ensino normal foi subdivido em um 

curso de primeiro ciclo, que funcionava nas Escolas Normais Regionais, com 

duração de quatro anos, destinado à formação de regentes de ensino; e o curso de 

segundo ciclo, que funcionava em estabelecimentos denominados de Escolas 

Normais, com duração de três anos, direcionado à formação de professor primário.  

Além desses dois tipos de escolas, foram criados os Institutos de Educação, que 

abrangiam Jardim de Infância, Escola Primária e cursos de especialização de 

professores primários para atuarem nas áreas de educação especial, ensino 

supletivo, desenho e artes aplicadas, música e canto, além de cursos de 

administradores escolares para formarem diretores, orientadores e inspetores 

escolares. 

Fusari e Cortese (1989) também observam o dualismo que marcou a oferta do 

ensino normal, pois o curso de primeiro ciclo, com função terminal, era destinado 

aos setores menos favorecidos, que recebendo o diploma de professor regente, 

poderiam atuar somente na zona rural. Enquanto que o curso de segundo ciclo era 
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mais abrangente. Destinado à elite, permitia a continuidade dos estudos e a atuação 

destes professores na zona urbana. 

Além disso, no currículo do ensino normal as matérias de cultura geral 

predominavam sobre as de formação profissional. Por muito tempo e em muitos 

locais, o curso médio de primeiro ciclo, o único curso de formação de pessoal 

docente qualificado para atuar no ensino primário, necessitaria de uma maior 

atenção com as disciplinas de formação especial.  

Cabe ressaltar ainda, que a Lei Orgânica do Ensino Normal (Lei n. 8.530/46), 

pecava em relação ao sistema de avaliação, adotando um processo exagerado de 

provas e exames, falta de articulação com os demais níveis de ensino, bem como 

em relação à falta de flexibilidade para o acesso ao ensino superior, limitando o 

ingresso dos estudantes normalistas a apenas alguns cursos da Faculdade de 

Filosofia (ROMANELLI, 1998).  

Embora essa formação fosse insuficiente, e mesmo tendo se verificado uma 

expansão da escolarização até a institucionalização da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - Lei nº 4.024, de 20/12/1961, o critério de seleção de professores 

para atuar no magistério estadual continuava sendo a formação na Escola Normal 

oficial pública, ainda que obtida em nível médio. 

Referindo-se à legislação que normatizou os cursos de formação, Fusari e Cortese 

(1989) observam que a Escola Normal trilhou um longo percurso, e mesmo tendo se 

destacado na lei Orgânica do Ensino Normal (1946) e ainda recebido a distinção que 

lhe conferiu a Lei 4.024/61, situando-a entre os ramos de ensino médio, esta 

instituição enfrentou tropeços e dificuldades. Pois, a Lei de 1961 não apresentou 

soluções inovadoras para o ensino normal, conservando-se em linha gerais a 

organização anterior, seja no que se refere à duração dos estudos ou no que diz 

respeito à divisão em ciclos. Cabe destacar apenas mudanças relacionadas à 

equivalência legal de todas as modalidades de ensino médio, bem como a 

descentralização administrativa e a flexibilidade curricular, que possibilitariam a 

superação da uniformidade curricular das escolas normais. 

Nessa primeira Lei de Diretrizes da Educação (LDB - Lei 4.024/61), a formação de 

professores é observada no Título: “Da Formação do Magistério para o Ensino 
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Primário e Médio”, destacando como finalidade do ensino normal, em seu Art. 52,    

“a formação de professores, orientadores, supervisores e administradores escolares 

destinados ao ensino primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos 

relativos à educação da infância”. 

Assim, a formação de docentes para o ensino primário, de acordo com o Art. 53 da 

referida Lei, dar-se-ia “em escola normal de grau ginasial”, com curso de 04 anos, 

que formaria o “regente de ensino primário” e “em escola normal de grau colegial”, 

com curso de 03 anos, habilitaria os professores primários. 

Os Institutos de Educação se destinavam a oferecer os mesmos cursos acima 

mencionados, ministrar “cursos de especialização, de administradores escolares e 

de aperfeiçoamento” (Art. 55), além da possibilidade de funcionar “cursos de 

formação de professores para o ensino normal, dentro das normas estabelecidas 

para os cursos pedagógicos das faculdades de filosofia, ciências e letras”. 

Cabe ressaltar ainda que, mediante a Lei 4.024/61, enfatizam-se às áreas de 

formação geral, em detrimento da formação específica.  Com isso, ainda de acordo 

com Fusari e Cortese (1989), o Curso Normal foi hipertrofiado nos seus aspectos 

instrumentais em prejuízo do conteúdo geral e específico, o que a segunda Lei de 

Diretrizes, Lei n. 5.692/71 não corrigiu, ao contrário, deu um tratamento inadequado 

a ambos os aspectos mencionados.  

Com a mudança política ocorrida no Brasil, mediante o golpe militar de 1964, foram 

feitas adequações no campo educacional, implicando em ajustes na legislação do 

ensino. Em decorrência, foi aprovada em 28 de novembro de 1968 a Lei n. 5.540, 

que reformulou o ensino superior e, em 11 de agosto de 1971, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n. 5.692, que modificou o ensino primário e médio, 

alterando sua denominação para primeiro grau e segundo grau, respectivamente. 

Com essa nova legislação, o Curso Normal foi transformado em Habilitação 

Profissional para o Magistério, em nível de 2º grau, como parte da política de 

profissionalização que passou a orientar o ensino médio. Esta mudança extinguiu a 

formação de professores regentes, descaracterizando a estrutura anterior do curso. 

Logo, foi instituída uma habilitação específica de 2º grau para o exercício do 

magistério de 1º grau, organizada em duas modalidades: a primeira com duração de 
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três anos que habilitaria para o exercício do magistério até a 4ª série e a segunda 

com duração de quatro anos habilitava o professor para lecionar até a 6ª série do 1º 

grau.  

Assim, a partir dos anos 1970, parece ter havido uma coincidência entre o processo 

de democratização do ensino público e as reformas que ocorreram nos cursos de 

magistério. Com a promulgação da Lei 5.692/71, e implantação de forma universal e 

compulsória da profissionalização no 2º grau, as Escolas Normais e os Institutos de 

Educação perderam sua especificidade, sendo transformados em escolas de 2º grau 

com habilitação ao magistério. 

Como se pode perceber, as mudanças implementadas por meio da Lei 5.692/71 

contribuíram, significativamente, para o processo de descaracterização do ensino de 

2º grau. Fusari (1990, p.47), referindo-se a esse processo assim se posiciona: 

Para as elites, continua sendo reservado o ensino propedêutico (em escolas 
públicas e particulares) ou mesmo profissionalizante (principalmente nas 20 
escolas técnicas federais industriais localizadas nas capitais dos estados) 
de alto nível; para as camadas majoritárias da população (principalmente a 
classe trabalhadora que freqüenta o 2º grau noturno), passou a ser 
oferecido um ensino de baixa qualidade que não profissionaliza 
competentemente, nem prepara para o vestibular, ou para a prática social 
transformadora. 

Dessa maneira, a escola de 2º grau acaba reforçando, por meio de seu currículo, o 

destino dos alunos que irão frequentar a Universidade e os que serão forçados a 

ingressar imediatamente no mercado de trabalho. Para os primeiros, ofereciam-se 

cursos de 2º grau cujo “núcleo comum“, obrigatório em âmbito nacional, privilegiava 

o aprofundamento da educação geral; para os demais, o referido núcleo continha 

uma parte de formação geral e a outra destinada à formação especial. Sabe-se, 

porém, que na maioria das escolas públicas em virtude das condições de 

precariedade, os alunos não encontram nem educação de formação geral nem 

especial. 

Tendo em vista a precariedade da formação oferecida para o magistério, sobretudo 

no 2º grau, esta escola acabou sendo reduzida a cursos precários de métodos, 

técnicas e conteúdos, além de separar a educação geral da formação especial, ou 

seja, a dicotomia entre teoria e prática, contribuindo, assim, para reproduzir a 

contradição básica entre capital e trabalho existente na sociedade capitalista. 
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Associado a esta dicotomia, ressalta-se que o currículo das escolas de formação, 

inclusive das Escolas Normais, foram construídos tomando como referência 

aspectos do conhecimento já consagrados na preparação acadêmica, como o que 

devem ser transmitidos aos formandos. Assim, o currículo proposto já vindo pronto, 

se constituía de um rol de disciplinas, organizadas através de programas com 

conteúdos pré-determinados, cabendo ao professor executá-lo de acordo com um 

calendário acadêmico determinado. 

Além disso, o currículo deixava de incluir disciplinas fundamentais como as 

relacionadas aos conhecimentos sobre alfabetização, as metodologias de ensino, 

reunindo conhecimentos relacionados à Sociologia, Psicologia e Filosofia numa 

única disciplina: Fundamentos da Educação, contribuindo, dessa maneira, para 

agravar a precariedade da formação ali recebida. 

Revisitando a problemática do magistério, Fusari e Cortese (1989) observam que as 

deficiências da formação, em nível de 2º grau, não só haviam se mantido 

inalteradas, mas que tinham se complexificado. Apontam-se, entre outros fatores, a 

pouca especificidade da estrutura curricular; falta de integração interdisciplinar; 

ausência de conteúdos relativos à alfabetização e à metodologia; falta de 

mecanismos que assegurem a formação contínua dos professores; inadequada 

preparação de professores de nível universitário para atuarem na habilitação ao 

magistério e a pauperização salarial desse profissional. 

Acrescentando outros elementos que dificulta o trabalho docente, Mello (1984), em 

pesquisa realizada junto aos docentes do antigo 1º grau, observa que estes apontam 

as condições pedagógicas adversas, tais como: turmas muito numerosas, falta e/ou 

inadequação do material didático e falta e/ou inadequação de apoio técnico. Por 

outro lado, ressalta que os docentes não enfatizam, significativamente, os aspectos 

ligados as suas condições de carreira e que há quase uma ausência de menção dos 

elementos diretamente relacionados à sua própria pessoa, como por exemplo: 

características psicoculturais como, atitude e condutas, competência profissional, 

formação e experiência, como causa dessas dificuldades. 

Ainda de acordo com Mello (1984), a ausência de menção aos aspectos ligados às 

condições de carreira e aos elementos diretamente relacionados às questões 
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individuais, como causa das dificuldades da atividade docente, são facilmente 

compreensíveis, pois 

as pessoas costumam defender sua própria imagem atribuindo a fatores 
que independem de suas habilidades, atitudes, ou condições, suas próprias 
insatisfações, profissionais ou de outra ordem. Do mesmo modo tendem a 
enfatizar a si próprio quando se referem às facilidades (MELLO, 1984, p. 
126). 

Embora se compreenda que os fatores contribuintes para satisfação profissional, 

como eficiência na realização do trabalho e o desenvolvimento profissional, são 

apontados como elementos intrínsecos ao trabalho docente e que os motivos de 

insatisfação como salário, condições técnicas de trabalho, supervisão e relações 

interpessoais referem-se a elementos extrínsecos ao trabalho do professor, é, 

principalmente, na interação destes dois fatores que se encontram os motivos das 

dificuldades ou facilidades de realização do trabalho docente. Como enfatiza Mello 

(1984, p. 127), “[...] deve existir uma interação entre o fato de se sentir 

despreparado, desorientado e a falta de assistência técnica ou de condições 

pedagógicas na escola”. 

Assim, ao eximir os fatores que dizem respeito diretamente à sua própria pessoa 

dos motivos de dificuldade profissional, surge a dificuldade de avaliar criticamente as 

limitações da própria formação e a maneira como tais limitações são mantidas e 

reforçadas pelas condições externas a sua atuação. 

Portanto, é necessário que o professor compreenda que a precariedade de seu 

preparo profissional não é culpa sua nem motivo que o inferiorize como pessoa, mas 

tão somente o indicativo das precárias condições pedagógicas de funcionamento da 

escola como instituição social, entre as quais se encontra, necessariamente, o tipo 

de formação profissional recebida pelos professores.   

Visando equacionar os problemas acima mencionados e superar a precariedade da 

Habilitação ao Magistério, a partir da década de 1980, o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) articulou vários órgãos de ensino, inclusive as Instituições de Ensino 

Superior, para discutir e propor alternativas para a formação de professores.  

Como resultado dessas discussões foi proposta, em 1983, a criação dos Centros de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), sendo implantados em vários 
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estados, buscando redimensionar as Escolas Normais, pois favoreciam a formação 

permanente dos professores para atuarem na educação pré-escolar e no ensino das 

séries iniciais do 1º grau 2. 

Outra iniciativa do MEC, voltada à formação de professores, foi o convênio firmado 

com o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação 

Profissional (CENAFOR), em 1986, que teve como proposta o desenvolvimento do 

projeto “Habilitação ao Magistério: Implementação de uma Nova Organização 

Curricular”. Esse convênio objetivava promover a reformulação curricular da 

habilitação ao magistério, oferecer subsídios às secretarias estaduais de educação 

para aplicação das novas propostas curriculares e fornecer materiais técnico-

pedagógicos para a orientação dos professores na implantação do projeto. 

Vale salientar que essas iniciativas implantadas pela esfera federal na perspectiva 

de formação de professores, foram acompanhadas no âmbito das Secretarias 

Estaduais de Educação por uma série de esforços, tanto no que diz respeito a 

“treinamentos em serviço”, quanto à adequação da legislação, procurando corrigir as 

falhas apontadas a partir do cotidiano escolar. 

Também cabe destacar, o esforço desenvolvido para melhorar a formação dos 

professores dos anos iniciais de escolarização, mediante a progressiva remodelação 

pela qual passou o Curso de Pedagogia a partir dos anos 1980, procurando 

adequar-se também à preparação do professor para atuar neste nível de ensino, 

tarefa essa que vinha desempenhando sem estar devidamente instrumentado, como 

será visto no decorrer desse estudo. 

                                                           
2 O projeto foi implantado inicialmente em 1983, com apoio técnico e financeiro do Ministério, em seis 

unidades da Federação: Rio Grande do Sul, Minas, Alagoas, Piauí, Pernambuco e Bahia, num total 
de 55 Centros. Em l987, por intermédio do projeto “Consolidação e Expansão dos CEFAMs”, os 
Centros foram estendidos a mais nove estados: Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, Goiás e São Paulo, de modo a atingir 120 unidades 
em 1987. Em 1991 já existiam 199 Centros em todo o país, com 72.914 matrículas (TANURI, 2000, 
p. 82). 

Ainda sobre as possíveis contribuições/avanços e dificuldades dos CEFAMs no âmbito dos cursos 
de formação de professores, veja-se PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de 
professores: unidade teoria e prática. São Paulo: Cortez, 1994. 
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Com a aprovação da LDB, Lei n. 9.394/96, ficam estabelecidas, entre outras normas 

orientadoras, as finalidades e fundamentos da formação; os níveis e o lócus da 

formação docente e os cursos que poderão ser mantidos pelos Institutos Superiores 

de Educação (ISE)3. Também fica definida que a formação de docentes para atuar na 

educação básica seria feita em nível superior, e que após a década iniciada nos 

últimos dias de 1997, somente seriam admitidos (na educação básica) professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço, embora ainda 

fosse admitida, transitoriamente, a formação oferecida em nível médio na Modalidade 

Normal, como a qualificação mínima exigida para atuação no magistério dos anos 

iniciais de escolarização.  

Cabe destacar ainda que a aprovação da Resolução CNE/CP n. 1/2006 define o 

curso de Pedagogia como lócus da formação inicial para o exercício da docência na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal e em cursos de Educação Profissional.  

Portanto, a aprovação desse aparato legal, ao estabelecer a formação de 

professores em nível superior como exigência para atuação nos anos iniciais de 

escolarização, altera o estatuto do curso normal de nível médio, que era até então 

considerado o lócus da formação desses professores e passa a ser apenas admitido 

como formação mínima, perdendo, cada vez mais, sua importância enquanto curso 

de formação de professores. 

A exigência de que a formação de professores para atuar nos anos iniciais de 

escolarização seria feita em nível superior vislumbra a possibilidade de melhorias na 

qualidade da atividade docente. Cabe ressaltar, entretanto, que o tipo de atuação do 

professor não se restringe, exclusivamente, à qualidade da formação e dos 

treinamentos de que participou, mas a uma diversidade de razões. Sabe-se, com 

efeito, que os locais de formação e atuação dos professores são, em sua maioria, 

constituídos de prédios escolares em condições precárias, necessitando de 

                                                           
3 No âmbito da Política Oficial voltada à formação dos profissionais da educação, podem ser 

mencionados alguns documentos como: a Resolução CP n. 1/99 que dispõe sobre a criação dos 
Institutos Superiores de Educação; o Parecer CES 970/99 que estabelece o Curso Normal 
Superior; a Resolução CNE/CP 02/02 que Institui a duração e a carga horária dos cursos 
destinados à formação de professores da Educação Básica; e a Resolução CNE/CP 01/02 que 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação Básica. 
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recuperação, de ampliação de suas instalações físicas, de bibliotecas e acervo 

bibliográfico, recursos tecnológicos, bem como de apoio ao trabalho do professor e 

do estudante. 

Além da precariedade existente nas escolas, pode-se observar a falta de 

compromisso político dos governantes com a educação dos setores majoritários da 

população. Daí advém muitos dos entraves da atuação docente, implicando na sua 

desvalorização econômico-social e no aviltamento das condições de trabalho e de 

salário do professor, com sérias repercussões na qualidade de sua atuação 

profissional. 

Evidentemente, os educadores brasileiros, em sua maioria, não vêm assistindo 

inertes a esse processo de aviltamento de sua profissão, pelo contrário, as 

associações de educadores em nível nacional e os sindicatos locais, têm lutado 

incansavelmente pela melhoria das condições de trabalho, de formação e de 

valorização social e econômica do professor.  

A luta pela formação de um educador crítico, capaz de vincular o projeto educativo 

ao projeto histórico social mais amplo, vem sendo travada com avanços e recuos, 

sobretudo, no âmbito das lutas sociais pela construção de novas alternativas de 

transformação da sociedade brasileira, como será demonstrada nos processos 

formativos dos profissionais da educação no âmbito do curso de Pedagogia. 

2.2 Retrospectiva Histórica da Formação dos Profissionais da Educação no Curso 

de Pedagogia: da Institucionalização aos dias Atuais 

Para a formação do licenciado em Pedagogia é central o conhecimento 
da escola como uma organização complexa que tem a função social e 
formativa de promover, com eqüidade, educação para e na cidadania 
(PARECER CNE/CP n. 05/2006). 

Nesta seção apresenta-se um breve histórico do curso de Pedagogia, com análise 

de sua evolução, no intuito de compreender como ele vem se caracterizando 

mediante as regulamentações que, por meio de determinações legais, 

consubstanciaram suas reformulações curriculares ou pautaram as discussões sobre 

futuras reformulações, com vistas à formação do pedagogo. 



43 

 

As regulamentações instituídas historicamente referentes ao curso de Pedagogia 

podem ser definidas mediante os seguintes marcos legais: o primeiro aborda a 

criação do curso, por meio do Decreto Lei nº. 1.190/1939; o segundo é decorrente da 

aprovação da primeira LDB - Lei n. 4.024/1961, reforçada pelas alterações advindas 

do Parecer CFE n. 251/1962; o terceiro relaciona-se à Reforma Universitária, Lei n. 

5.540/1968, e alterações advindas do Parecer CFE n. 252/1969; o quarto se refere à 

reforma de ensino, Lei n. 9.394/96, além dos Pareceres CNE/CP n. 5/2005 e n. 

3/2006, e a aprovação das Diretrizes Curriculares por meio da Resolução CNE/CP n. 

1/2006. Estas regulamentações demonstram as alterações que o curso sofreu ao 

longo de seu percurso histórico e auxiliam na compreensão de sua configuração 

atual, ressaltando-se que não se faz uma abordagem completa das determinações 

legais. 

Para desenvolver esta parte do trabalho, no que tange a discussão sobre as 

regulamentações do curso de Pedagogia no Brasil, enfocando o contexto da 

formação de professores e a trajetória do curso, contemplando algumas mudanças 

legais e também o movimento dos educadores que surgiram em torno da formação 

do pedagogo e de sua relevância, se tomou como referência teórica, especialmente, 

os estudos realizados por Brzezinski (1996), Bissolli da Silva (2006), Tanuri (2000) e 

Saviani (2007), que ajudam na compreensão dos aspectos legais, dos decretos e 

pareceres que foram configurando o perfil do curso desde seu surgimento, bem 

como a contribuição dos movimentos de educadores nas discussões acerca do 

processo construtivo da profissionalização docente. 

Abordar o surgimento do curso de Pedagogia no Brasil remete, ainda que 

sucintamente, situar a discussão sobre os acontecimentos que envolvem a relação 

entre os fatos políticos e os educacionais e das transformações socioeconômicas e 

culturais ocorridas antes e após a revolução de 1930, do século XX, e dos contornos 

que marcam a periodização da evolução pedagógica no Brasil.  

As transformações estruturais empreendidas na sociedade brasileira se 

evidenciaram após a Primeira Guerra Mundial e tiveram repercussão no âmbito 

econômico, levando a sociedade de um modelo agrário-comercial-exportador 

dependente, para o modelo capitalista-urbano-industrial; no âmbito social, começam 

a se delinear os setores médios da população e o proletariado urbano como duas 
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novas classes sociais; e na ordem política, a burguesia emergente e o proletariado 

começaram a estabelecer uma nova correlação de forças na disputa do jogo político 

com as tradicionais oligarquias rurais. 

Com essa nova configuração socioeconômica, política e cultural da sociedade, 

houve um redimensionamento da problemática educacional sob a égide dos novos 

ideais pedagógicos, circunscritos no ideário liberal. Nesse contexto, a educação 

passou a ser vista como elemento de reconstrução social, atribuindo-se à escola a 

incumbência de transformar a sociedade. A escolarização passou a ser percebida 

como instrumento de aceleração histórica. 

Este cenário produziu repercussões nas políticas de formação de professores 

tornando necessária uma reforma educacional que propiciasse a modernização da 

educação e do ensino. Por isso, assentados nos princípios democráticos, 

republicanos e no ideário da Escola Nova defendidos pelos educadores 

reformadores, alguns Estados promoveram reformas educacionais nas décadas de 

1920 e 1930, conforme foi mencionado anteriormente, vislumbrando o 

aperfeiçoamento de professores e a elevação dos estudos pedagógicos ao nível 

superior sob a responsabilidade do poder público. 

Estas reformas se tornaram necessárias porque embora as tentativas de elevar os 

estudos de educação ao nível superior no país remontem à reforma da instrução 

pública paulista do início da República, mediante a Lei n.88, de 1892, que instituiu o 

Curso Superior da Escola Normal como o primeiro modelo de escola superior pública 

destinada à formação de professores para as escolas normais e ginásios, e mesmo 

essa legislação tendo permanecido até a reforma de 1920, o curso superior previsto 

jamais foi implantado (SAVIANI, 2007).  

Como essa primeira concepção de escola não foi efetivada, aos poucos foi 

desaparecendo a exigência de sua criação no âmbito dos textos legais da área 

educacional. Desse modo, as iniciativas voltadas à elevação dos estudos de 

formação de professores ao nível superior no país permaneceram como utopia nas 

primeiras décadas da educação republicana. 

Foi com o movimento de divulgação do ideário escolanovista que ocorreu a 

superação do “período anterior”, por meio “[...] dos acontecimentos educacionais 
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impulsionados pela reconstrução social, via educação, adotada pelos Pioneiros da 

Escola Nova [...]” (BRZEZINSKI, 1996, p. 18), o que resultou na institucionalização 

das escolas superiores de formação de professores para atuar no ensino médio e 

normal, abrindo caminho para a criação dos cursos superiores de formação do 

pedagogo. 

Ainda de acordo com a autora, a elevação dos estudos pedagógicos ao nível 

superior fazia parte da luta dos signatários do manifesto que evocavam a concepção 

de que a formação dos educadores e de professores para atuar em todos os graus 

de ensino deveria assentar-se no princípio da unificação, ou seja, na concepção de 

escola comum e igual para todos, de nível universitário, e que esta formação além 

de se constituir numa necessidade, era o único meio de abrir seus horizontes. 

Cabe ressaltar, entretanto, que apesar de exímio defensor da escola pública, o 

movimento dos Pioneiros não conseguiu efetivar a implementação de uma escola 

pública democrática e igual para todos, nem tampouco instituir uma desejável 

política de formação de professores. Pois, mesmo tendo a oportunidade de dialogar 

com as instâncias governamentais, os representantes do movimento não 

conseguiram fazer com que o governo cumprisse os acordos educacionais. 

Mas, em virtude da repercussão nacional que teve o manifesto, “os Pioneiros da 

Educação Nova” conseguiram incorporar à constituição de 1934 algumas de suas 

reivindicações como o direito de todos à escola pública, laica e gratuita, muito 

embora não se tenha conseguido incorporar o plano de unificação da formação de 

professores ao texto legal.  

A absorção do ideário escolanovista pela política educacional da época acabou 

acirrando o ânimo dos católicos, cujos princípios educacionais eram opostos aos dos 

liberais. Assim, a divergência de concepção sobre os problemas educacionais e as 

relações entre Estado e a educação levou a dissensão entre os dois grupos por  

ocasião da IV Conferência Brasileira de Educação. Como consequência, os liberais 

acabaram assumindo a direção da Associação Brasileira de Educação e os católicos 

passaram a se posicionar, ostensivamente, a favor do ensino elitista de tipo 

humanista-clássico. 
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Além das divergências de concepções entre católicos e liberais, outro acontecimento 

que marcou o surgimento do curso de Pedagogia foi o golpe de Estado 

autodenominado de “Estado Novo”, de 1937, que instituiu no país o regime político 

autoritário, unitário, antiliberal e antidemocrático que procurou extinguir as força 

políticas que se opusessem à sua existência. O regime político instituído adotou atos 

repressivos contra os intelectuais brasileiros envolvidos com a Universidade que 

pertencia aos grupos defensores dos ideais liberais, levando ao declínio do 

movimento renovador e de suas ações democráticas na esfera educacional.  

Somados aos acontecimentos socioeconômicos e políticos, as determinações legais 

que deram origem a Universidade Brasileira, consubstanciadas no Estatuto das 

Universidades Brasileiras, instituído pelo Decreto 19.851/1931, e os decretos que 

estabeleceram a criação da Universidade de São Paulo, e a Universidade do Rio de 

Janeiro (UDF), que previam a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e os 

Institutos de Educação como parte integrante da universidade, também demarcaram 

o período inicial na evolução do curso de Pedagogia no Brasil (BRZEZINSKI, 1996). 

Inicialmente foram criados os Institutos de Educação: o do Distrito Federal, em 1932, 

estruturado e implantado por Anísio Teixeira e dirigido por Lourenço Filho e o de São 

Paulo, em 1933, implantado por Fernando de Azevedo. Sob inspiração do ideário da 

Escola Nova, e sendo concebidos como espaços de cultivo da educação enquanto 

objeto de ensino e de pesquisa, esses institutos foram elevados ao nível 

universitário e incorporados pela Universidade do Distrito Federal, instituída pelo 

Decreto n. 5.513, de 04 de abril de 1935, e pela Universidade de São Paulo, criada 

em 1934, tornando-se, portanto, o caminho efetivo de introdução da pedagogia na 

Universidade. 

2.2.1 Marco Legal que Institui a Primeira Regulamentação do Curso de Pedagogia - 

Decreto-Lei n.1.190/1939  

Com a extinção da Universidade do Distrito Federal por meio do Decreto n. 1.063, 

de 20 de janeiro de 1939, seus cursos foram incorporados à Universidade do Brasil 

que havia sido organizada pela Lei n. 452, de 05 de julho de 1937, por iniciativa do 

ministro da educação, Gustavo Capanema, no governo de Getúlio Vargas, que 

previa uma Faculdade Nacional de Educação.  
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Na exposição de motivos que levaria a criação da Faculdade de Educação, Ciências 

e Letras, o ministro Francisco Campos esclarece que essa faculdade, ao exercer 

alta função na vida cultural, daria às unidades de ensino superior o “caráter 

propriamente universitário”, imprimindo à universidade a perspectiva de 

universalidade. Assim, por meio do Decreto Lei nº. 1.190/39 houve a denominação 

da Faculdade Nacional de Filosofia, institucionalizando o sistema de formação de 

professores que se desenvolveria nos cursos de Ciências, Letras e Pedagogia.  

Como ressalta Saviani (1997, p. 116), 

foi sobre essa base que se organizaram os Cursos Superiores de Formação 
de Professores para as escolas secundárias, generalizados para todo o país 
a partir do Decreto-Lei n. l.190, de 4 de abril de 1939 que deu organização 
definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. 

Adotado como referência para as demais escolas de nível superior, o modelo 

resultante do Decreto-Lei n.1.190/1939 foi estendido para todo o país, alinhando os 

cursos de licenciatura e o curso de pedagogia ao denominado “esquema 3+1”. 

Assim, o curso de Pedagogia teve sua primeira regulamentação como um curso de 

bacharelado ao lado de todos os outros cursos das demais seções da faculdade.  

Supondo que o perfil profissional do pedagogo já estaria definido, concebeu 
um currículo que formaria o bacharel em pedagogia entendido como o 
técnico em educação que, ao cursar Didática Geral e Especial, se licenciaria 
como professor (SAVIANI, 1997, p. 118). 

De acordo com essa regulamentação, respeitando o “padrão federal” curricular, o 

curso de Pedagogia assim se configurava: 

[...] oferecia o título de bacharel, a quem cursasse três anos de estudos em 
conteúdos específicos da área, quais sejam fundamentos e teorias 
educacionais; e o título de licenciado que permitia atuar como professor, 
aos que, tendo concluído o bacharelado, cursassem mais um ano de 
estudos, dedicados à Didática e à Prática de Ensino (Parecer CNE/CP, 
5/2005, p. 3).  

Com esta organização curricular baseada na separação entre bacharelado e 

licenciatura, o curso dissociava o campo da ciência Pedagogia do conteúdo da 

Didática e com isto acabou estabelecendo a dicotomia entre os elementos 

componentes do processo pedagógico, ou seja, a divisão entre conteúdo e o 

método, teoria e a prática. 
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Os Bacharéis em Pedagogia, mediante concurso, atuariam em cargo de técnicos em 

assuntos educacionais no Ministério da Educação, em funções de administração, 

planejamento de currículos, orientação a professores, inspeção de escolas, nas 

secretarias dos estados e dos municípios e os licenciados, ao concluírem o Curso de 

Didática, estariam habilitados ao magistério no ensino secundário e normal. 

Enquanto bacharel, o pedagogo ocuparia o cargo de técnico em educação no 

Ministério de Educação, embora fosse um campo profissional muito impreciso 

quanto às suas funções. Como licenciado, o curso normal seria seu principal local de 

trabalho, apesar de não ser um campo exclusivo deste profissional, pois o diploma 

de ensino superior bastava para lecionar no curso normal, critério estabelecido pela 

Lei Orgânica do Ensino Normal. 

Cabe observar que os egressos da licenciatura em pedagogia iriam atuar como 

futuros professores da Escola Normal que formava professores primários. No 

entanto, a estrutura curricular desse curso não contemplava o conteúdo do ensino 

primário. Essa configuração curricular levou a adoção da premissa de que “quem 

pode o mais pode o menos”, ou seja, se os licenciados em pedagogia estariam 

aptos a formar professores que iriam atuar no ensino primário, também estariam 

habilitados para lecionar nesse nível de ensino. 

Assim, cabe indagar com Brzezinski (1996, p. 45), “como poderia o licenciado estar 

preparado para tal, se não havia obtido a formação específica para o que se 

propunha ensinar?” Logo, completa a autora “no seu exercício profissional, deveria 

saber e saber fazer uma educação que não tinha aprendido nem ‘vivido’”. 

A inexistência de conteúdos específicos no currículo do curso acabou produzindo 

distorções que interferiram na sua organização curricular. Na compreensão de 

Brzezinski (1996, p. 45-46), “esses profissionais, por concessão, adquiriram o direito 

de lecionar matemática e história no 1º ciclo e filosofia no curso colegial do ensino 

secundário, todavia, sem o preparo exigido para se tornarem professores”. 

Caracterizado por uma pseudo-identidade, o curso de Pedagogia passou a ocupar 

um lugar periférico no contexto das licenciaturas. Além disso, as próprias 

licenciaturas começaram a perder prestígio no elenco dos demais cursos superiores, 

uma vez que os professores mais bem preparados não se dedicavam aos estudos 
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pedagógicos, preferindo os círculos do desenvolvimento da pesquisa até atingir o 

auge dos estudos “desinteressados”.  

Nesse contexto, as licenciaturas de conteúdos específicos foram se enclausurando 

em seus próprios conteúdos, fragmentando o saber e descartando o princípio da 

interdisciplinaridade, na medida em que dissociavam os conteúdos do saber 

pedagógico dos conteúdos específicos. 

Dessa maneira, afirma Brzezinski (1996, p. 47),  

[...] com a desarticulação entre o saber pedagógico e os saberes 
específicos das licenciaturas, a universidade passou a forma um licenciando 
desavisado, pois, geralmente, este descobria que seria professor somente 
no final do curso ao enfrentar como, “prova de resistência”, o seu percurso 
as disciplinas de cunho pedagógico. 

Esse tipo de formação desarticulada permanece no currículo do Curso de Pedagogia 

até a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 4.024 

de 20 de dezembro 1961.  

2.2.2 Marco Legal que Institui a Segunda Regulamentação do Curso de Pedagogia - 

Lei 4.024/61 e o Parecer 251/1962 

O surgimento da Lei 4.024/61, que estabelece a segunda regulamentação do curso, 

ocorre num contexto sócio-econômico-político iniciado a partir de 1945, com a fase 

de “redemocratização do país”. Período em que se acreditava no desenvolvimento 

educacional como fator capaz elevar o crescimento do país, levando a 

modernização substancial do avanço tecnológico. 

No entanto, o Curso de Pedagogia estava longe de responder às exigências do 

cenário sócio-político nacional de implementação do modelo econômico nacional-

desenvolvimentista, apoiado na industrialização. Este modelo começava a exigir 

mão-de-obra mais qualificada, o que provocou uma expansão do ensino secundário 

tanto propedêutico quanto profissionalizante e do ensino superior nas Faculdades de 

Filosofia. “Nessas faculdades, a formação de professores deveria ser intensificada 

para atender à demanda provocada pela expansão das oportunidades educacionais” 

(BRZEZINSKI, 1996, p. 49). 
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 A intenção política do governo de expandir a educação às massas como estratégia 

de manutenção do modelo social vigente, aliada à pressão da própria sociedade 

pela ampliação das oportunidades educacionais, levou a expansão das escolas, em 

especial, a primária e a normal. Além disso, desencadeou um processo de criação 

de universidades públicas e particulares e de faculdades isoladas. 

Nessas instituições, a formação de professores deveria ser ampliada no sentido de 

suprir à demanda provocada pela expansão das oportunidades educacionais e 

atender as necessidades do modelo econômico que começava a exigir mão-de-obra 

mais especializada. 

 No entanto, a expansão educacional ocorreu por meio de instituições de ensino 

superiores isoladas que, na maioria das vezes, apresentavam instalações precárias 

e professores recrutados entre os de Escolas Normais. Desse modo, “o ciclo das 

Faculdades de Filosofia iniciado pelo padrão federal chega ao ápice por meio da 

dimensão quantitativa, prestando um desserviço à qualidade dos estudos 

pedagógicos de alto nível” (BRZEZINSKI, 1996, p. 50). 

Em virtude das condições de instalação e de desenvolvimento, essas faculdades 

acabaram não cumprindo as desejáveis finalidades de formação cultural, científica e 

pedagógica de professores para a escola secundária, pois lhes faltavam arcabouço 

teórico para desenvolver pesquisas e estudos avançados, além do distanciamento 

dos reais problemas enfrentados pelas escolas primárias e médias, o que acabou 

reduzindo a formação profissionalizante dos professores a um simples treinamento 

de habilidades efetivado na disciplina didática e prática de ensino. 

Em decorrência do não cumprimento de suas finalidades no âmbito da formação, a 

Faculdade de Filosofia recebeu várias críticas, reafirmando a necessidade de 

mudanças na legislação educacional. Assim, foi aprovada a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - Lei 4.024 de 20 de dezembro 1961, que embora 

tenha sido considerada anacrônica por conciliar interesses dos liberais e dos 

proprietários de escolas, teve o mérito de imprimir tecnicamente, pela primeira vez, 

um caráter orgânico e integrado ao sistema de ensino no país.  

Com a homologação dessa Lei, se buscou colocar em prática a política de formação 

de professores baseada na fixação de um currículo mínimo para os cursos 
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superiores. Por meio do Parecer 251/1962 de autoria de Valnir Chagas, membro do 

Conselho Federal de Educação, se regulamentou o currículo mínimo do curso de 

Pedagogia, tentando eliminar o esquema 3+1, na medida em que alterou o tempo de 

duração do bacharelado e da licenciatura em pedagogia, de três para quatro anos, 

estabelecendo a formação do pedagogo generalista.  

De acordo como o Parecer 251/62, o currículo do curso consistia de sete matérias 

para o bacharelado: psicologia da educação, sociologia (geral e da educação), 

filosofia da educação, história da educação, administração escolar e mais duas 

disciplinas a serem escolhidas pela IES. Para fixar as disciplinas das licenciaturas foi 

baixado o Parecer 292/62 que legislava sobre a formação pedagógica, ficando 

estabelecidas: Psicologia da educação (adolescência e aprendizagem) elementos de 

administração escolar, didática e prática de ensino. 

No referido Parecer, são apontadas perspectivas para a futura formação dos 

professores primários, em nível superior:  

Não há dúvida, assim, de que o sistema ora em vigor ainda representa o 
máximo a que nos é lícito aspirar nas atuais circunstâncias: formação do 
mestre primário em cursos de grau médio e, conseqüentemente, formação 
superior, ao nível de graduação, dos professores desses cursos e dos 
profissionais destinados às funções não docentes do setor educacional 
(Parecer CFE n. 251/62, p. 61). 

O Curso de Pedagogia [...] enseja a preparação de um bacharel realmente 
ajustável a todas as tarefas não-docentes da atividade educacional, [...] não 
apenas torna mais autêntico o professor destinado aos cursos normais 
como abre perspectivas para a futura formação do mestre primário em nível 
superior [...] (Parecer CFE n. 251/62, p. 64). 

Como se pode perceber, continuava existindo a dualidade no curso de Pedagogia, 

pois de um lado havia a formação do técnico por meio do bacharelado e, de outro, a 

formação do professor para atuar na Escola Normal mediante a formação 

pedagógica. Assim, se mantinha a separação entre conteúdo e método, teoria e 

prática, uma vez que as disciplinas de didática e prática de ensino seriam acrescidas 

somente no final curso à formação do bacharel que pretendesse se transformar em 

professor licenciado.  

No início da década de 1960 desenvolveram-se intensas discussões no âmbito da 

universidade sobre os rumos da educação brasileira, sobretudo a respeito de uma 

reforma universitária. Ao mesmo tempo em que estudantes, professores e dirigentes 
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da universidade discutiam sobre os destinos da educação, os órgãos oficiais 

gestavam uma legislação educacional que supostamente deveria incorporar tais 

discussões. 

No entanto, a legislação educacional produzida nesse período se inspirava nas 

definições político-econômicas decorrentes do modelo econômico denominado de 

“internacionalização do mercado interno”, implantado na sociedade brasileira, bem 

como na mudança do regime político imposto pelo golpe militar de 1964 que instalou 

o governo autoritário.  

Esse modelo econômico representa, de acordo com Brzezinski (1996, p. 47), 

a etapa do capitalismo brasileiro dedicada aos investimentos em educação 
alicerçados no ideário tecnicista. Esses investimentos deflagraram uma 
política de desenvolvimento de recursos humanos, informada, notadamente, 
pelos aportes teóricos das teorias do capital humano e da modernização.  

De acordo com esse ideário, o homem deveria estar qualificado para atender às 

exigências do modo de produção marcado pela divisão social do trabalho e pela 

produção de lucro. Assim, a escola passou, por um lado, a formar profissionais 

treinados e instrumentados mediante um saber fragmentado destinado a aumentar 

cada vez mais os índices de produtividade e, por outro, a negar qualquer 

oportunidade de desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, valorizando a 

formação de técnicos.  

Nesse cenário, emergiu o projeto de reforma das universidades visando torná-las o 

centro de formação de profissionais necessários ao modelo de desenvolvimento 

implantado na sociedade brasileira. Com a reforma instituída por meio da Lei 5.540 

de 28 de novembro de 1968, “triunfam os princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade no trato do ensino superior” (SILVA, 2006, p. 25), transformando a 

Faculdade de Filosofia em seções, setores ou departamentos, dentre estes o de 

educação, que passaram a fazer parte dos institutos correspondentes às áreas 

básicas de conhecimento. Como consequência, elevou-se a educação ao status de 

faculdade, dada a sua multifuncionalidade, explicitando, mais uma vez, a indefinição 

na identidade da pedagogia. 
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2.2.3 Marco Legal que Institui a Terceira Regulamentação do Curso de Pedagogia - 

Lei 5.540/1968 e o Parecer 252/1969 

Com a aprovação do Parecer 252, de 11 de abril de 1969, também de autoria de 

Valnir Chagas, decorrente dos preceitos da Reforma Universitária, Lei 5.540/1968, 

se estabelece a terceira regulamentação do curso de Pedagogia. Este Parecer 

aboliu o esquema 3 + 1, conferindo ao Pedagogo o diploma único de Licenciado e 

procurou dirimir a imprecisão da identidade desse profissional, na medida em que atribui 

como incumbência do curso “[...] a formação de professores para o ensino normal e 

de especialistas para as atividades de supervisão, orientação, administração, 

inspeção no âmbito de escolas e sistemas escolares” (SILVA, 2006, p. 26).  

A Resolução n. 2/1969, anexa a esse Parecer, aprovada em 12 de maio de1969, 

explicitou essa formação em seu art. 1º: 

Art. 1º. A formação de professores para o ensino normal e de especialistas 
para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção, no 
âmbito de escolas e sistemas escolares, será feita no curso de graduação 
em Pedagogia, de que resultará o grau de licenciado com modalidades 
diversas de habilitação. 

Assim, por meio do Parecer 252/69 e da Resolução 2/1969, se definiu a dinâmica da 

estrutura da Faculdade de Educação, estabelecendo os mínimos de conteúdos, as 

disciplinas obrigatórias da parte comum e da parte diversificada do currículo, bem 

como a duração mínima do curso de Pedagogia, que deveria ser de 2.200 horas 

distribuídas em no mínimo três e no máximo sete anos letivos. Enquanto o Parecer 

672/1969 e a Resolução 9/1969 fixam o mínimo de conteúdo da formação 

pedagógica e duração das licenciaturas pertencentes à referida Faculdade.  

Para implantação do currículo estabelecido pelo Parecer 252/69, algumas condições 

foram definidas como a exigência de estágio supervisionado nas áreas 

correspondentes às habilitações em orientação, supervisão, administração e 

inspeção escolar, além da comprovação de experiência no exercício do magistério 

que deveria ser de um ano para os alunos de orientação e de um semestre letivo 

para os das demais habilitações, como prerrogativa necessária para o registro do 

diploma de especialista. 
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Essas exigências causaram alguns transtornos aos formandos do Curso Pedagogia, 

sobretudo, para aqueles que não eram oriundos de outras licenciaturas ou não eram 

professores formados pela Escola Normal. Esta situação levou algumas instituições 

a reconhecer como experiência de magistério o próprio estágio ou a monitoria de 

disciplina realizada por alunos durante o curso. Ressalte-se, entretanto, que em 

alguns casos os formandos adquiriam a comprovação do exercício do magistério, 

por meio de métodos duvidosos, sem jamais ter exercido a atividade de ensino como 

professor. 

Logo, pode-se dizer que a Reforma Universitária instituída em 1968, que no curso de 

Pedagogia foi implementada pelo Parecer 252/69, provocou mudanças estruturais 

que aprofundaram ainda mais a indefinição de sua identidade ao fragmentar a 

formação do pedagogo em habilitações técnicas, dificultando, assim, sua absorção 

pelo sistema educacional. 

Como consequência, os educadores se posicionavam contra a perspectiva tecnicista 

de formação do técnico-especialista, sobretudo, porque alicerçada em “pacotes 

pedagógicos”4 impostos pelo poder instituído, esta formação se construía mediante 

estudos sobre métodos e técnicas de ensino de forma acrítica, tendo como resultado 

um exercício profissional que fragmentava a prática pedagógica na escola.  

Numa perspectiva distinta, os educadores exigiam uma formação básica 

consubstanciada por uma base de conhecimentos científicos mais sistemáticos e em 

conteúdos essencialmente necessários ao exercício profissional. 

Então, segundo essa concepção de preparo de especialistas e de acordo 
com a própria natureza do trabalho pedagógico na escola, o educador deve 
dominar uma base sólida de conhecimentos que o habilite professor. [...] 
Assim preparados, os profissionais da escola terão condições de articular 
suas ações, possibilitando o desenvolvimento do trabalho orgânico e 
coletivo porque possuem uma formação básica comum – todos são 
professores (BRZEZINSKI, 1996, p. 77). 

                                                           
4
  Além dos Pareceres e Resoluções mencionados, fazia parte dos “pacotes pedagógicos”, outras 

Indicações como a 67/1975, 68/1975, 69/75, 70/1976 e 71/1976, todas de autoria de Valnir 
Chagas, membro de CFE, que propunham nova regulamentação aos estudos superiores de 
educação e ao preparo de especialista em educação, incluindo as funções docentes e não-
docentes para a escola de 1º e 2º graus. Porém, nem todas as Indicações chegaram a ser 
homologadas. 

 



55 

 

 A luta por uma formação básica comum estava aliada a mobilização dos 

educadores brasileiros contra o patrulhamento ideológico exercido sobre as 

universidades pelo controle do Estado, que impedia a produção e divulgação do 

saber crítico no âmbito dessas instituições. Por isso, os educadores procuraram 

desenvolver estudos e debates concernentes à reformulação dos cursos de 

formação de professores e de resistência à política econômica e educacional 

autoritária advinda do poder constituído. 

Nesse contexto de resistência ao autoritarismo reforçado durante o governo militar, 

que procurou consolidar na sociedade brasileira o modelo econômico capitalista na 

sua etapa monopolista, os integrantes dos movimentos sociais ficaram em alerta 

para agir no momento em que o cenário político apresentasse algum sinal de 

abertura.  

Desse modo, a sociedade civil começava a se organizar em lutas que reivindicavam 

a conquista da democracia e da cidadania, sobretudo, quando se iniciou no país um 

processo de “liberalização” 5 que se encaminhava para a “redemocratização”, 

favorecido por um momento histórico de crise do sistema político e por uma situação 

conjuntural que conduzia ao declínio e posterior esgotamento do regime político 

autoritário instalado desde 1964 e que perdurou com mais vigor até o final da 

década de 1970. 

A partir anos de 1980, com os indícios de abertura do sistema político e a retomada 

do processo de “redemocratização social”, processo esse marcado por avanços e 

recuos. O movimento dos educadores, articulados ao movimento global da 

sociedade, não mais se submetia a alienação e a opressão imposta à sociedade 

brasileira, e baseados no ideário das teorias críticas da educação que procurava 

superar as práticas tecnicistas na área educacional, os educadores se engajaram 

em discussões, debates, estudos e pesquisas, visando imprimir novos contornos 

acerca da reformulação dos cursos de formação de professores. 

Cabe enfatizar, entretanto, que o significado do movimento social dos educadores 

ultrapassa a simples pretensão de interferir nas reformas curriculares, pois este se 

                                                           
5  O período de “liberalização” é compreendido como o processo de transição do autoritarismo militar 

para o autoritarismo civil, feita pela tecnocracia militar e civil, que começava e perceber a 
inviabilidade do antigo regime. 
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constituiu não só como arena de contestação, de denúncia e de resistência ao poder 

e as imposições autoritárias e conservadoras advindas do Conselho Federal de 

Educação que ameaçavam inclusive a profissão do pedagogo, mas também em 

ações visando despertar maior consciência coletiva sobre a definição das políticas 

educacionais, sobre os destinos dos cursos de formação do educador e de sua 

valorização profissional. 

Como pontua Brzezinski (1996, p. 221), 

de fato, o movimento dos educadores, iniciado com o propósito de 
reformular o curso de pedagogia, teve repercussões significativas não só na 
dimensão política do ato educativo, mas também na reeducação do 
educador que se tornou mais cônscio de seu compromisso como agente de 
transformação da realidade social, mediante o trabalho pedagógico e o seu 
engajamento em associações de classe.  

Assim, a proposição inicial do movimento dos educadores, que se consubstanciava 

em torno da reformulação dos cursos de formação, foi tendo seus objetivos 

redimensionados passando a contemplar ações relativas à produção e socialização 

do conhecimento sobre a formação dos profissionais da educação, considerando 

que a redefinição do curso envolveria uma questão mais geral, ou seja, a formação 

de professores cuja base da identidade profissional deveria ser a docência. 

2.2.3.1 Movimento dos Educadores na Definição da Docência Como Base da 

Identidade Profissional do Pedagogo 

No contexto das ações desenvolvidas pelo movimento dos educadores no âmbito da 

formação dos profissionais da educação, deflagrou-se, de acordo com Cruz (2011), 

um amplo processo de pesquisas, estudos, debates e proposições acerca desta 

formação, que teve como marco inicial o I Seminário de Educação Brasileira ocorrido 

na Unicamp, em 1978 e a I Conferência Brasileira de Educação realizada na PUC de 

São Paulo, em 1980. Como resultado desta Conferência foi criado o Comitê 

Nacional Pró-Formação do Educador. Em 1983, esse Comitê constituiu a Comissão 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (CONARCFE), que em 

1990, por ocasião de seu 5º Encontro Nacional, se transformou na Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE).  
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Assim, a trajetória do movimento foi sendo construída, a partir de ações, de 

pesquisas e de estudos no campo da formação, articulada mediante a realização de 

seminários estaduais e regionais, conferências, encontros nacionais de avaliação do 

movimento6, em que se produziram vários documentos, impulsionando a mobilização 

dos educadores, em nível nacional, nas discussões sobre a formação do educador. 

Estes documentos também apontavam a necessidade de se ampliar o debate em 

direção às Licenciaturas para além do curso de Pedagogia, incorporando as lutas 

específicas que vinham sendo travadas em outras instâncias por outras entidades.  

Além disso, nos encontros realizados foram se delineando os princípios gerais do 

movimento e as questões particulares relativas à formação do educador, como o 

sentido necessariamente histórico da formação, a qual deve estar fundamentada nas 

dimensões epistemológica, política e profissional, expressas na base comum 

nacional, bem como se delineava a referência ao tema da formação continuada.  

A concepção de base comum nacional definida como um corpo de conhecimento 

fundamental, que deve constituir a gênese, a base, o ponto de partida para a 

formação dos educadores, foi sendo construída coletivamente no interior do 

movimento de reformulação dos cursos de formação dos profissionais da educação, 

“em oposição à concepção de currículo mínimo, o instrumento que marca a 

resistência às políticas de aligeiramento, fragilização e degradação da formação e 

da profissão do magistério” (FREITAS, 1999, p. 19).  

A discussão sobre a base comum nacional foi sendo aprofundada ao mesmo tempo 

em que se reafirmava a importância de inserir a temática da formação dos 

profissionais da educação em uma política educacional global, que contemplasse a 

sólida formação inicial no campo da educação, as condições de trabalho, salário e 

carreira digna e a formação continuada, como condição de melhoria da qualidade do 

ensino, de profissionalização e de valorização do magistério. 

                                                           

6
 A CONARCFE promoveu entre 1983 e 1990, cinco encontros nacionais de avaliação do movimento: 
Na SBPC e na CBE (1984), na ANPED (1985) e em Belo Horizonte, em 1989 e 1990. No V 
Encontro Nacional, 1990, os educadores decidiram pela criação da Associação Nacional pela 
Formação dos Profissionais da Educação a ANFOPE que realizou os VI, VII, VIII e IX Encontros 
Nacionais, em Belo Horizonte, Niterói, Belo Horizonte e Campinas, respectivamente (ANFOPE, 
1998). 
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Nessa perspectiva, se pode afirmar que a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação, 

afirmou-se e consolidou-se como uma entidade a nível nacional, buscando 
a construção coletiva de um referencial para as propostas de formação 
dos profissionais da educação e a contínua reformulação dos cursos de 
formação que possam consubstanciar-se em uma política nacional global 
para a formação do magistério (ANFOPE, 2008, p. 2).  

Como se pode perceber, a referida entidade tem se consolidado, historicamente, 

como uma entidade que referencia, em nível nacional, as discussões que as IES 

travam no âmbito da reformulação dos cursos de formação dos profissionais da 

educação. Em conjunto com outras entidades do campo educacional, entre estas, a 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPEd), a 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação  (ANPAE) e o Fórum 

de Diretores das Faculdades de Educação das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORUNDIR), têm-se buscado aprofundar aspectos específicos em relação à 

temática da formação e da profissionalização docente, articulando-se as lutas mais 

gerais dos educadores brasileiros. 

Por meio dos documentos produzidos como resultado dos sucessivos Encontros 

Nacionais, a ANFOPE tem recuperado os princípios gerais do movimento, como 

orientadores das discussões em nível nacional e das reformulações dos cursos. 

Entre estes princípios se destacam:  

a) A questão da formação do educador deve ser examinada de forma 

contextualizada; 

b) A transformação do sistema educacional exige e supõe sua articulação com a 

própria mudança estrutural da sociedade em busca de condições de vida justas, 

democráticas e igualitárias;  

c) No movimento de luta pela democratização da sociedade brasileira está inserida 

a necessidade da gestão democrática da escola e da educação, em todos os 

níveis; 

d) A autonomia universitária supõe a afirmação da liberdade acadêmica e científica, 

da organização administrativa e da gerência de recursos materiais e financeiros 

(ANFOPE, 1994). 
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Os princípios gerais do movimento relacionados às proposições sobre a 

reformulação dos currículos de formação de professores também têm sido 

reafirmados, quando da discussão sobre as Diretrizes Nacionais Curriculares. 

Assim, no que se refere à organização dos cursos de formação dos profissionais da 

educação, deve-se observar entre outras orientações curriculares: a docência como 

base da formação profissional; o trabalho pedagógico como foco formativo; a sólida 

formação teórica em todas as atividades curriculares; incorporação da pesquisa 

como princípio de formação; vivências de formas de gestão democrática; 

compromisso social e político da docência; reflexão sobre a formação e as 

condições de trabalho do professor; além da avaliação permanente dos cursos de 

formação à luz do projeto político-pedagógico de cada curso (ANFOPE, 2000). 

Ao estabelecer esses princípios gerais como orientadores da organização curricular 

dos cursos de formação dos profissionais da educação, a ANFOPE afirma seu papel 

crucial nesse processo quando define eixos para essa “base comum nacional” e 

propõe, como articuladores da formação inicial com a formação continuada, a sólida 

formação teórica, a unidade entre teoria e prática, a gestão democrática, o 

compromisso ético-profissional, o trabalho coletivo e a interdisciplinaridade. 

Com essas definições, a Associação reafirma a importância de seu papel: 

Assumir a base comum nacional como instrumento de luta contra a 
degradação da profissão, a favor do reconhecimento do valor social dos 
profissionais da educação no contexto brasileiro, aliada a outros 
movimentos em defesa das condições materiais de trabalho (ANFOPE, 
1996, p.17). 

No entanto, o conceito de base comum nacional, como vem sendo historicamente 

construído pelos educadores e pela ANFOPE, não foi incorporado aos artigos da 

LDB Lei n. 9.394/96, tal como proposta pelo movimento que previa uma única base 

comum nacional para todos os cursos de formação do educador. A denominação 

base comum nacional aparece somente no Art. 64 que trata da formação dos 

especialistas no curso de Pedagogia ou pós-graduação, garantida, nessa formação, 

a base comum nacional. 

Logo, sendo a base comum nacional uma diretriz que permeia os currículos de 

formação do educador, trazendo no seu cerne uma concepção crítica dessa 

formação, requer para sua consolidação a construção de uma política institucional, 
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vinculada organicamente aos Sistemas Públicos de Ensino, bem como a definição 

de uma Política Nacional Global de Formação dos Profissionais da Educação. 

Por isso, a aprovação da LDB 9.394/96 não extinguiu o enfrentamento de questões 

polêmicas no interior do movimento dos educadores, como a defesa intransigente da 

base comum nacional e a proposição de alternativas inovadoras, que se 

contrapunham às propostas de aligeiramento, fragilização e degradação da 

formação dos profissionais da educação. 

Além disso, o esforço dos educadores direcionado a formação de professores, 

enfrenta enormes resistências, tanto no âmbito sócio-econômico e político como no 

acadêmico, na superação do legalismo, do ecletismo ideológico, da lógica da 

racionalidade técnico-instrumental, entre outros, que inspiram o discurso da 

homogeneização e reforçam os parâmetros do novo tecnicismo da educação, na 

ofensiva do neoliberalismo, que no Brasil assume feições ambíguas pela tradição da 

cultura política brasileira. 

Essa posição é reforçada pela ANFOPE (1994, p. 24-25) quando destaca que, 

a luta dos educadores brasileiros vem se deparando com o grande desafio 
de encontrar saídas que se contraponha à proposta neoliberal, 
representada pela privatização do ensino e pelo retorno do tecnicismo 
transfigurado pelos processos de automação da ‘sociedade moderna’, 
disfarçado pelo discurso da ‘qualidade total’, nutrindo uma racionalidade 
instrumental técnico-científica, que redefine a lógica da divisão social do 
trabalho através de mecanismos ideológicos sutis de integração social.  

Nesse contexto, as reformas educacionais implementadas no país, na década de 

1990, objetivaram adequar o sistema educacional ao processo de reestruturação 

produtiva e aos novos rumos do Estado brasileiro, afirmando a centralidade da 

educação, com ênfase na formação de seus profissionais. Tais reformas estavam 

articuladas a agendas propostas por organismos internacionais para cumprir acordos 

quando da tomada de empréstimos para área educacional, buscando a 

reconfiguração da educação em todos os seus níveis. 

Por isso, as reformas educacionais iniciadas na década de 1990, dentre elas as que 

dizem respeito à formação dos professores, precisam ser compreendidas como 

parte das ações de reestruturação do Estado brasileiro que, em conformidade com 
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os princípios da chamada “agenda neoliberal”, promoveu ajustes, estabeleceu novos 

marcos regulatórios, mudando substancialmente o campo da educação. 

É no cenário sócio-econômico, político e cultural dos anos 1990, em que as políticas 

educacionais brasileiras passam a enfatizar a qualidade e os processos de avaliação 

centralizados nos resultados, enfatizando a vinculação entre educação e interesses 

gerenciados pelo mercado de trabalho, que foi aprovada a Nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB Lei n. 9.394/96), em 20 de dezembro de 1996, que passa 

a funcionar como eixo articulador da educação brasileira, em todos os níveis, etapas 

e modalidades, estabelecendo a necessidade de nova regulamentação para o curso 

de Pedagogia. 

Essa regulamentação foi feita segundo Freitas (1989, p. 33) para ajustar os 

processos de formação de professores às exigências do mundo globalizado, uma 

vez que a  

[...] elaboração das diretrizes curriculares para os cursos de graduação, 
desencadeado pelo MEC e pelo CNE em 1997, insere-se no processo de 
“ajuste” das universidades às novas exigências dos organismos 
internacionais, em particular do Banco Mundial e do FMI, e visa adequar a 
formação de profissionais ao atendimento das demandas de um mercado 
globalizado.  

Na Nova Lei de Diretrizes e Bases, a formação de professores é observada no Título 

“Dos Profissionais da Educação”, que segundo Melo (1999, p. 46) corresponde a 

“uma das partes mais reduzidas em seu conteúdo quando da tramitação do projeto 

de lei entre a Câmara dos Deputados e o Senado Nacional”. Na verdade, a Lei 

9.394/96 pretende fixar, em apenas sete artigos, com relação aos Profissionais da 

Educação, diversas normas orientadoras: as finalidades e fundamentos da formação; 

os níveis e o lócus da formação docente e de “especialistas”; os cursos que poderão 

ser mantidos pelos Institutos Superiores de Educação; a carga horária da prática de 

ensino; a valorização do magistério e a experiência docente.  

Assim, no que concerne aos fundamentos da formação dos profissionais da 

educação, a LDB coloca como finalidade, em seu Art. 61, “atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase de 

desenvolvimento do educando”. Dessa maneira, criar condições e meios para se 
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atingir os objetivos da educação básica é a razão de ser dos profissionais da 

educação. 

Esta formação terá por fundamentos, ainda de acordo com o Art. 61, “a associação 

entre teorias e práticas, inclusive mediante capacitação em serviço” e “o 

aproveitamento da formação e experiências anteriores”, adquiridas, estas, não só 

em instituições de ensino, mas também em “outras atividades”, não relacionadas ao 

ensino. 

 Logo, a associação entre teorias e práticas e o aproveitamento das experiências 

anteriores na formação dos profissionais da educação se constitui num aspecto 

positivo, considerando que no processo de formação, enquanto responsabilidade 

social deve-se pensar no domínio dos conteúdos das disciplinas, no conhecimento 

de conceitos relacionados à disciplina, nas experiências vividas e no exercício 

profissional como partes integrantes de um mesmo processo. 

Outra norma estabelecida no Art. 62 da Lei é que “a formação de docentes para 

atuar na educação básica far-se-á em nível superior”. E, em decorrência disto, após 

a Década da Educação, iniciada nos últimos dias de 1997, destaca o Art. 87, § 4º 

que, “somente serão admitidos (na educação básica) professores habilitados em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço”.  

Como se pode perceber, embora permaneça em nível de intenção, é a primeira vez 

que legislação educacional brasileira contempla tal dispositivo, sendo importante por 

se constituir fonte de legitimação para os movimentos de reivindicação. 

Frente a esse prazo, e transitoriamente, a própria Lei admite em seu Art. 62, “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 

Normal”. 

No que diz respeito aos locais próprios para a formação de docentes e especialistas 

para a educação básica, a Nova LDB nomeia as Universidades e os Institutos 

Superiores de Educação, além de outras instituições de ensino superior tais como 

faculdades integradas, faculdades isoladas e centros universitários, admitindo como 

formação mínima, o nível médio na modalidade normal. 
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Assim, como locais destinados a formação de docentes para a educação básica em 

nível superior, a Lei criou, em seu artigo 63, os Institutos Superiores de Educação, 

que deveriam manter cursos formadores de profissionais para a educação básica, 

inclusive o Curso Normal Superior. Esses Institutos foram regulamentados pela 

Resolução n. 01 de 30 de setembro de 1999, que em seu artigo 1º estabelece que 

os ISEs “visam à formação inicial, continuada e complementar para o magistério da 

educação básica”. No artigo 6º da mesma resolução, são regulamentados os cursos 

Normais Superiores (CASTRO, 2007, p. 210). 

Ainda de acordo com as observações de Castro (2007) a elevação do nível exigido 

para a formação acabou funcionando como um horizonte desejável, que serviu de 

norte para todos os professores da escola básica, nem sempre porque os 

professores realmente desejassem ter uma formação em nível superior, mas pela 

compreensão inadequada do parágrafo 4º do artigo 87 da LDB, em que a expressão 

“somente serão admitidos professores habilitados em nível superior” foi entendida 

como “serão demitidos aqueles que não o tiverem”. 

Como consequência, vários professores buscaram a formação em nível superior, em 

detrimento do curso normal de nível médio porque, supostamente, eles perderiam 

sua validade a partir de 2006. Mediante exigências das próprias escolas e dos 

sistemas de ensino, os professores em exercício procuraram complementar sua 

formação em cursos que foram sendo criados, na maioria das vezes, Cursos 

Normais Superiores e cursos rápidos à distância, oferecidos por Instituições 

Particulares de Ensino Superior, nem sempre de boa qualidade, que uma vez 

autorizados pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação, se 

disseminaram em várias regiões do país. 

A formação de professores oferecida nos Cursos Normais Superiores trouxe uma 

grande polêmica em relação ao Curso de Pedagogia que, historicamente, vinha 

formando docentes para a Escola Normal e, por meio da Resolução n. 02 de 1969 

que criou o Currículo Mínimo de Pedagogia, passou a formar, também, os 

professores para o Ensino de 1º grau7. O ponto nevrálgico dos debates estava na 

coexistência entre Institutos Superiores de Educação e Cursos de Pedagogia e, 

                                                           
7 Denominação utilizada para a legislação vigente na época, anterior a Lei 9.394/96. 
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principalmente, no fato dos primeiros serem considerados como instâncias 

preferenciais de formação de professores (CASTRO, 2007). 

Assim, a polêmica no que concerne aos locais próprios destinados à formação de 

docentes para a educação básica, presente na Nova LDB, perdurou por algum 

tempo, sendo superada com a aprovação das Diretrizes Curriculares de Pedagogia, 

em 15 de maio de 2006, que definem como atribuição básica do curso a formação 

de professores. 

Outro aspecto importante desta LDB diz respeito à Prática de Ensino na Formação 

Docente. Na ordem de disposições gerais, esta explicita em seu Art. 65, aspectos da 

formação docente, incluindo “a prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas”, 

consistindo essa prática, no entendimento do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), “o espaço por excelência da vinculação entre formação teórica e início da 

vivência profissional, supervisionada pela instituição formadora”. 

A vivência profissional também merece destaque na disposição legal em seu Art. 67, 

quando ressalta que, na valorização dos profissionais da educação, “a experiência 

docente” seria um pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras 

funções de magistério.  

Esse princípio da LDB está em consonância com o que dispõe o Art. 206, inciso V 

da Constituição Federal de 1988, quando estabelece que a “valorização” é conteúdo 

próprio do capítulo que trata da Educação, dispondo, em termos de princípio, sobre 

a valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, plano de 

carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurando regime único 

para todas as instituições mantidas pela União. 

Ainda relacionado às diretrizes voltadas para a valorização dos profissionais da 

educação, a LDB estabelece em seu Artigo 67, parágrafo II – aperfeiçoamento 

profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse 

fim, e no parágrafo V, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 

incluído na carga de trabalho. 
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Assim, se pode observar uma preocupação da disposição legal com a formação 

continuada dos profissionais da educação procurando assegurar direitos como: 

progressão funcional, licenciamento periódico remunerado para aperfeiçoamento, 

planejamento e avaliação. Daí, a importância do momento para o encaminhamento 

de questões essenciais sobre a formação dos profissionais da educação e, de modo 

especial, a formação docente como condição essencial para a materialização de 

políticas educacionais voltadas para a emancipação dos sujeitos envolvidos no 

processo educativo, as quais devem ser pensadas de maneira articulada às 

condições de trabalho, salário e carreira.  

É evidente que as recentes Diretrizes e Bases da Educação Nacional não garantem, 

por si só, alteração da realidade educacional e, de modo especial, a formação inicial 

e continuada de professores. Como já destacava Romanelli (1998, p. 179), 

nenhuma lei é capaz, por si só, de operar transformações profundas, por 
mais avançada que seja, nem tampouco de retardar, também por si só, o 
ritmo do progresso de uma sociedade, por mais retrógrada que seja. [...] A 
eficácia de uma lei depende dos homens que a aplicam.  

Logo, se a disposição legal existe, resta identificar, compreender e avaliar a 

intencionalidade de suas propostas, para a adoção de posturas mais apropriadas. 

Neste sentido, as instituições que trabalham com a formação de professores, 

precisam (re) pensar seus processos formativos articulando-os com as questões 

mais gerais da formação humana, visando criar novos saberes/conhecimentos e 

mecanismos de enfrentamento e de resistência às imposições arbitrárias e 

inadequadas que dificultam a concretização dos processos de formação docente. 

Por isso, é preciso estar atento ao processo de construção de uma nova política, 

uma vez que sendo gestada no âmbito da correlação de forças sociais e políticas, a 

formação poderá negar ou afirmar a construção de um novo saber, de um novo 

homem e de uma nova sociedade. 

Para tanto, será necessária uma luta de todos os setores da sociedade visando a 

melhoria das condições de exercício do magistério, aliada à luta política pela 

formação do educador, que constituída, a partir da práxis educacional mais ampla, 

possibilite a criação de propostas capazes de promover impactos no âmbito das 



66 

 

instâncias que atuam direto e indiretamente com os processos de formação dos 

profissionais da educação no país. 

Foi no âmbito das lutas travadas em torno de qual seria a melhor formação para os 

profissionais da educação e de resistência às imposições arbitrárias e inadequadas 

que dificultam a concretização dos processos de formação docente que foi aprovada 

a Resolução CNE/CP n. 1/2006. Esta Resolução institui as Diretrizes Curriculares 

para o curso de Pedagogia, definindo como atribuição básica do curso a formação 

de professores, ampliando o conceito de docência, que supera o espaço da sala de 

aula e envolve a participação na gestão e em todas as atividades escolares. 

2.2.4 Marco Legal que Institui a Quarta Regulamentação do Curso de Pedagogia - 

Lei n. 9.394/96, Pareceres CNE/CP n. 5/2005 e n. 3/2006, e a Resolução 

CNE/CP n. 1/2006 

A discussão sobre questões de concepção e saberes necessários ao exercício da 

docência, bem como sobre o processo de formação dos profissionais da educação, 

nas Diretrizes Curriculares, se constituem no objetivo deste item.  

Nessa discussão, toma-se como referência a compreensão de que a relevante e 

inquestionável importância da formação docente se situa na responsabilidade e no 

compromisso da formação para a cidadania. Conforme foi mencionado 

anteriormente, tal formação deve estar em consonância com o que dispõe a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases 

da educação brasileira, aprovada em 1996. 

 A aprovação da LDB nº 9.394/96 requereu a adoção de várias medidas para 

reorganizar o novo sistema de ensino em todos os níveis e modalidades. Nesse 

contexto, a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC) 

publicou o Edital n. 4, de 4 de dezembro de1997, dando início ao processo de 

elaboração das propostas de Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação 

em nível superior, ao mesmo tempo em que solicitou das instituições de ensino 

superior que encaminhassem propostas a esse respeito. 
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Para tanto, a SESU/MEC instituiu uma primeira Comissão de Especialistas de 

Ensino de Pedagogia (CEEP)8, com mandato de dois anos (1998 - 2000), cuja 

incumbência seria propor um Projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

para o curso de Pedagogia.  

Procurando contemplar as várias sugestões das coordenações de curso das IES e 

as proposições de entidades nacionais do campo educacional (ANPEd, ANPAE, 

FORUNDIR, ANFOPE, CEDES), e outras, a Comissão apresentou os resultados de 

seu trabalho em 6 de maio de 1999, em documento denominado Proposta de 

Diretrizes Curriculares da Comissão de Especialistas de Pedagogia, posteriormente 

encaminhada pelo MEC ao CNE.  

Nesse documento, a Comissão definiu o perfil do pedagogo como: 

[...] profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de 
sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do 
conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como 
base obrigatória de sua formação e identidade profissional (CEEP, 1999 
p.1). 

Com a definição desse perfil profissional, a proposta dos especialistas procurou 

contemplar a tendência que já se delineava em muitos cursos, indicando a docência 

como base da formação. Além disso, a proposta ampliava o campo de atuação do 

pedagogo que poderia atuar como professor dos anos iniciais do ensino 

fundamental, como dirigente escolar e como dinamizador de projetos e experiências 

educacionais escolares e não-escolares. 

No entanto, ao término do mandato da Comissão, o CNE não havia homologado a 

proposta encaminhada, sendo nomeada em 16 de junho de 2000 uma segunda 

Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP)9, que deu continuidade 

ao processo de elaboração das Diretrizes Curriculares para o referido Curso. 

                                                           

8  Esta Comissão foi nomeada pela Portaria SESU/MEC nº 146, de 10 de março de 1998, sendo 
composta pelos professores: Celestino Alves da Silva Jr., da UNESP-Marília; Leda Scheibe, da 
UFSC; Márcia Ângela Aguiar, da UFPE; Tisuko Morchida Kishimoto, da USP; e Zélia Milleo Pavão, 
da PUC – Paraná. 

9  Esta segunda Comissão foi designada pela Portaria SESU/MEC nº 1.518, de 16 de junho de 2000, 
sendo composta pelas professoras: Helena Costa Lopes de Freitas, da UNICAMP; Maisa Gomes 
Brandão Kullok, da UFAL; Marlene Gonçalves, da UFMT; Olga Teixeira Damis, da UFU; e Merion 
Campos Bordas, da UFRGS. 
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Esta segunda Comissão de Especialistas apresentou, em fevereiro de 2001, uma 

proposta de diretrizes que, segundo Cruz (2011, p. 57), 

constituiu o documento norteador para a comissão de autorização e 
reconhecimento do Curso de Pedagogia, contemplando objetivamente duas 
ênfases: uma referente à docência na educação infantil e gestão 
educacional e outra referente à docência no ensino fundamental (primeira 
etapa) e gestão educacional.  

Apesar de ter sido encaminhada em abril de 2002 para o CNE, a proposta não 

chegou a ser apreciada. De qualquer maneira, se intensificaram as discussões 

acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia no âmbito 

das entidades educacionais, reafirmando os princípios gerais da proposta 

encaminhada pela Comissão, que apresentava como formação básica do pedagogo, 

as opções do Magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Nos anos de 2001 e 2002, ao mesmo tempo em que havia sido enviada a proposta 

das DCNs para o curso de Pedagogia, o MEC/SESU e o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) deram início a um amplo processo de regulamentação da formação 

do professor da Educação Básica10.  

                                                           
10 As ações legais instituídas pelo MEC/SESU e CNE, que trataram da formação de professores no 

período de 1999 a 2004 foram:  

.  Parecer/Câmara de Educação Básica (CEB) nº. 01/1999 e Resolução/CEB 04/1999, que institui as 
DCNs para a formação de professores na Modalidade Normal em Nível Médio (previsto no art. 62 
da LDBN), aos professores que pretendem exercer a docência na Educação Infantil e nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, tendo sido incorporado à Resolução/CEB nº. 02, de 19 de abril de 
1999; 

.  Parecer Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) nº. 115, de 10/08/1999, que 
trata das Diretrizes Gerais para os Institutos Superiores de Educação; 

.  Parecer Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) nº. 970, de 
09/11/1999, que trata sobre o Curso Normal Superior e a habilitação do Magistério em Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental nos Cursos de Pedagogia; 

.  Decreto nº. 3.276, de 06/12/1999, alterado pelo Decreto nº. 3.554/2001, que dispõe sobre a 
formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras 
providências; 

 .  Decreto nº. 3.554, 07/08/2000 que altera o Decreto nº. 3.276. Esta alteração foi feita, pois o 
Decreto anterior, ao tratar da formação em nível superior de professores para atuar na educação 
básica, determina no § 2º do art. 3º que a formação destinada ao Magistério na Educação Infantil e 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental far-se-á exclusivamente em Cursos Normais Superiores. 
Depois de manifestações contrárias de entidades nacionais (ANFOPE, ANPAE, ANPEd e outras) 
e da comunidade acadêmica, o Decreto de nº. 3.554/2000 veio relativizar o Decreto anterior, 
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Nesse período, foram homologados e aprovados pareceres indicativos de 

resoluções que instituíram as diretrizes de vários cursos de graduação, menos as do 

Curso de Pedagogia que permanecia “imerso em um contexto oficioso/silencioso de 

reprovação”, sem suas diretrizes aprovadas. 

Em 2002, o Governo Federal destituiu as Comissões de Especialistas e, no ano 

seguinte, o CNE nomeou uma Comissão Bicameral (Câmara de Educação Superior 

e Câmara de Educação Básica) para definir as DCNs para o Curso de Pedagogia.  

                                                                                                                                                                                     

substituindo o termo exclusivamente por preferencialmente. Dessa forma reforçou o Curso de 
Pedagogia como uma licenciatura; 

.  Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), especialmente em seu item IV, Magistério na 
Educação Básica, que define as diretrizes, os objetivos e metas, relativas à formação profissional 
inicial para docentes da Educação Básica; 

.  Parecer CNE/CP nº. 133, de 30/01/2001, que trata de esclarecimentos quanto à formação de 
professores para atuar na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

.  Parecer CNE/CP nº 9/2001, 08/05/2001, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 
graduação plena; 

.  Parecer CNE/CP nº. 21/2001, 06/08/2001 não homologado por ter sido retificado pelo Parecer 
CNE/CP 28/2002. Tratava da duração e carga horária dos cursos de formação de professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; 

.  Parecer CNE/CP nº. 27/2001, que dá nova redação ao item 3.6, alínea “c”, do Parecer CNE/CP 
09/2001 que dispõe sobre as DCNs para a formação de professores da Educação Básica, em 
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; 

.  Parecer CNE/CP nº. 28/2001, 02/10/2001, dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001 que 
estabelece a duração e carga horária dos cursos de formação de professores da Educação 
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; 

.  Resolução CNE/CP nº. 01/2002, 18/02/2002, alterada pelas Resoluções CNE/CP nº. 02/2004 e 
CNE/CP nº. 01/2005 – institui as DCNs para a formação de professores da Educação Básica, em 
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; 

.  Resolução CNE/CP nº. 02/2002, 19/02/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de 
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica; 

.  Resolução CNE/CEB nº. 01, de 20/08/2003, que dispõe sobre os direitos dos profissionais da 
educação com formação de nível médio, na modalidade Normal, em relação à prerrogativa do 
exercício da docência, em vista do disposto na Lei 9.394/96, e dá outras providências; 

.  Parecer CNE/CP 04/2004, 06/07/2004, incorporada a Resolução nº. 02/2004, que trata do 
adiamento previsto no art. 15 da Resolução CNE/CP nº. 01/2001, que institui as DCNs para a 
formação de professores da Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de 
graduação plena.  
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Em 2004, essa Comissão foi recomposta, recebendo a incumbência de tratar das 

disciplinas referentes à formação docente, priorizando as diretrizes curriculares para 

o curso de Pedagogia. A comissão Bicameral submeteu à apreciação da 

comunidade educacional, uma primeira versão de Projeto de Resolução, recebendo 

em resposta críticas e sugestões das associações científicas as quais tinham a 

expectativa de que o CNE ampliasse a discussão sobre as diretrizes curriculares, 

revendo suas formulações anteriores, tendo em vista as concepções expressas nos 

diferentes documentos enviados. 

No entanto, em 17 de março de 2005, o CNE tornou pública uma minuta de projeto 

de Resolução, que em sua primeira versão, 

incorporou as perspectivas organizativas para o Curso Normal Superior, 
limitando em vários aspectos as possibilidades formativas até então 
possíveis ao curso de pedagogia. De acordo com o proposto, o curso, 
definido como uma licenciatura formaria essencialmente os professores 
para atuarem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental 
(CRUZ, 2011, p. 57). 

Por conta disso, houve uma intensa mobilização das universidades e associações 

científicas em oposição ao projeto de diretrizes apresentado pelo CNE, pois este não 

contemplava as aspirações históricas dos educadores, desconsiderava o curso de 

Pedagogia como espaço acadêmico de discussão e estudos educacionais no âmbito 

da universidade, reduzia o curso à licenciatura para a formação de professores para 

a educação infantil e escola básica, tirando dele a competência de formar os 

profissionais da educação, explicitada no artigo 64 da LDB, além de não levar em 

conta as propostas de diretrizes enviadas oficialmente pela Comissão de 

Especialistas. 

Em 13 de dezembro de 2005, depois de inúmeras discussões de associações 

científicas com o CNE, foi aprovado o Parecer CNE/CP nº. 5/2005, que instituiu as 

DCNs para o curso de Pedagogia, licenciatura, contemplando algumas das 

solicitações do movimento dos educadores. 

No entanto, o Parecer aprovado apresentava uma divergência em relação ao art. 64 

da LDB 9.394/96, pois determinava em art. 14, que a formação dos especialistas 

fosse realizada em cursos de pós-graduação, especialmente estruturados para esse 
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fim e abertos a todos os licenciados, não mencionando a formação dos profissionais 

da educação no curso de Pedagogia. 

De forma diferente, a LDB estabelece que a formação desses profissionais seja feita 

em cursos de Pedagogia e em nível de pós-graduação.  

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional (LDB nº. 9.394/96). 

Para dirimir essa divergência, o Ministério da Educação, antes de homologar a 

Resolução, reencaminhou o Parecer ao CNE solicitando o reexame da matéria. 

Desta ação, originou-se o Parecer CNE/CP nº 3/2006, aprovado pelo CNE em 21 de 

fevereiro de 2006, que deu nova redação ao artigo 14 das DCNs para o curso de 

Pedagogia, incluindo a formação dos profissionais da educação no Curso. 

Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia nos termos do Parecer CNE/CP nº. 
5/2005 e desta Resolução assegura a formação de profissionais da 
educação prevista no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º 
da Lei 9.394/96. 

§1º Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de 
pós-graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos 
os licenciados. 

§2º Os cursos de pós-graduação indicados no §1º deste artigo poderão ser 
complementarmente disciplinados pelos respectivos sistemas de ensino, 
nos termos do parágrafo único do art. 67 da Lei nº. 9.394/96 (Parecer 
CNE/CP nº 3/2006, p. 10). 

Com essa alteração, e contemplando boa parte das proposições tecidas no âmbito 

do movimento dos educadores, foi instituída a Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de 

maio de 2006, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura.  

No entanto, segundo Cruz (2011), o debate tenso, intenso e sem consenso que 

caracterizou a elaboração dessas DCNs, embora tenha contribuído para firmar 

progressivamente a concepção da docência como eixo central na formação do 

pedagogo, na perspectiva de que o ensino deve ser a base da formação de todo 

educador, esta posição não é algo livre de questionamentos. Além disso, a 

divergência entre formar o professor e formar o especialista no curso de Pedagogia 
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ainda compõe a arena de discussão entre os educadores, sem alcançar o consenso 

desejado. 

Ainda de acordo com a autora, em boa parte dos debates desencadeados a respeito 

da formação docente se evidencia as divergências, principalmente aquelas em torno 

da docência como base da formação, caracterizando duas posições distintas: uma a 

favor de que a espinha dorsal do curso de Pedagogia seja a docência na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, defendia pela ANFOPE; e a outra 

posição propõe que a teoria e a prática em torno dos saberes pedagógicos sejam 

definidas como a base da identidade profissional do pedagogo, defendida por 

Libâneo, Pimenta e Franco. 

Libâneo (2011, p. 70) ao se referir a Resolução n. 1/2006, no que diz respeito à 

finalidade do curso de Pedagogia, separação entre teoria prática, entre conteúdo e 

método, enfatiza que tal Resolução, 

[...] trouxe mais confusão, pois, ao definir a docência como base da 
formação profissional, acabou por manter um currículo sobrecarregado de 
funções e de disciplinas dispersas, com objetivos ambíguos, em que as 
disciplinas e suas ementas se ressentem de referências mais explícitas à 
finalidade do curso, em relação à formação de professores. 

Por isso, instituída a referida Resolução, inúmeras interpretações entrecruzam-se no 

cenário nacional, evidenciando diversos e diferenciados referenciais históricos e 

teóricos. Retomam-se os debates procurando estabelecer sínteses mais apuradas 

sobre a formação do profissional da educação com o intuito de aprofundar e 

consolidar as reflexões a respeito dessa formação. Constituem-se em tendências 

que se confrontam em debates, fundadas em diferentes projetos políticos e 

perspectivas históricas, defendendo diferenciadas concepções de formação docente. 

Embora partindo de projetos e perspectivas históricas diferenciadas, essas 

tendências têm em comum um mesmo objetivo, ou seja, a qualidade da formação da 

cidadania, para a qual se debate sobre qual seria a melhor formação dos 

profissionais da educação. Assim, a qualidade da formação desses profissionais 

vem sendo reafirmada como um desafio para as políticas públicas educacionais 

brasileiras.  
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Nesse contexto, como salienta Ferreira (2006), a formação dos profissionais da 

educação e o exercício de sua atividade profissional acumulam uma história de 

lutas, conflitos, comprometimento e dedicação desses profissionais, apesar do 

Poder Público não proporcionar condições necessárias à qualidade da sua formação 

e do desempenho profissional devidamente valorizado.  

Nessa mesma perspectiva, Valle (2006, p. 179a) esclarece que o sistema 

educacional “apresenta-se estratificado em redes e níveis de ensino, fazendo com 

que o magistério acumule desigualdades profundas em termos de status, salário, 

contrato e condições de trabalho”.  

Por isso, mesmo observando, nos últimos anos, a grande expansão das redes de 

ensino e dos cursos nos mais diversos formatos e modalidades, com a ampliação 

consequente da necessidade de profissionais cada vez mais competentes, os 

processos formativos oferecidos pelas instituições formadoras ainda não lograram 

oferecer um ensino com profissionais de qualidade e em quantidade suficiente 

(FERREIRA, 2006).  

Rodrigues (2003) analisando a formação na ótica da profissionalização com ênfase 

nos aspectos pedagógicos e sociais ressalta que as últimas décadas foram 

específicas para a discussão sobre a profissionalização da docência e para o 

surgimento de um movimento pela melhor definição desse âmbito profissional.  

Desse modo, afirma a autora: 

A profissionalização da docência emergiu como concepção e estratégia de 
superação das concepções desarticuladas da formação integral, tomando 
globalmente a visão do fenômeno educativo, desde o ensino fundamental à 
formação de professores (RODRIGUES, 2003, p. 38). 

Nesse sentido, a temática da formação e da profissionalização tem se nutrido de 

experiências diversificadas e heterogêneas, que incorporando influências de 

análises sociológicas, tem servido como estratégia em busca de superação das 

concepções desarticuladas no âmbito da formação, além de adotar uma visão 

integral do fenômeno educativo e de incorporar a pesquisa na formação, no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas e na vida profissional dos professores. 



74 

 

Ainda de acordo com o pensamento da autora, esses aspectos da profissionalização 

docente têm servido de orientação para a tradução pedagógica do trabalho do 

professor e para construção de modalidades didáticas ou “modelos de formação”, 

influenciando, significativamente, no exercício da atividade docente.  

Em sua apreciação se refere ainda à existência de diversos “modelos de formação” 

e do relevante papel no trabalho dos professores, os quais emergem da concepção 

tradicional, psicológica e da teoria crítica, ressaltando que estes modelos “são 

sustentados por paradigmas imbuídos de uma ideologia percebida nas 

interpretações dos professores, nas suas análises sobre os fenômenos educativos e 

nas suas atitudes” (RODRIGUES, 2003, p. 38-39). 

Focalizando a discussão sobre a profissionalização docente como uma das 

problemáticas centrais para a mudança educativa na atualidade, Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2004, p. 19) ressaltam que, “o fenômeno traz consigo a necessidade de 

uma revisão profunda dos modelos formativos e das políticas de aperfeiçoamento e 

fortalecimento da profissão doente”. 

Desse modo, a promulgação da Resolução CNE/CP n. 1/2006, além de instituir as 

diretrizes, oportuniza a reflexão, o debate e a tomada de decisões sobre a 

necessidade de uma sólida formação de qualidade dos profissionais da educação e 

de construção dos saberes profissionais docentes necessários ao exercício da 

atividade educativa. Tal é a importância desta formação e da definição dos saberes 

docentes, pelos quais se têm lutado, historicamente, em todos os espaços sociais 

possíveis. 

 O Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação promulgou a Resolução que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura,  

definindo princípios, condições de ensino e de aprendizagem, 
procedimentos a serem observados em seu planejamento e avaliação pelos 
órgãos do sistema de ensino e pelas instituições de educação superior no 
país, nos termos explicitados nos Pareceres n. 5/2005 e 3/2006 
(RES.CNE/CP n. 1/2006, p. 01). 

Essa Resolução ratifica, portanto, uma compreensão já consubstanciada nos 

pareceres nº 5/2005 e 3/2006 e reabre o debate sobre a formação dos profissionais 



75 

 

da educação. A instituição das Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia se 

constitui na materialização de uma política emanada pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que define os rumos a serem seguidos no âmbito dessa formação. 

Assim, o art. 2º da Resolução n. 1/2006 estabelece que essas Diretrizes 

Curriculares,  

aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 
Médio, na modalidade Normal e, em cursos de Educação Profissional na 
área de serviços e apoio escolar, bem como nas áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos. 

 O referido artigo corrobora com o argumento explicitado no Parecer CNE/CP n. 

5/2005, mostrado abaixo. 

A formação oferecida abrangerá integradamente a docência, a participação 
da gestão e avaliação dos sistemas e das instituições de ensino em geral, a 
elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e as atividades 
educativas. 

Como se pode perceber fica exposto na legislação, a extensa possibilidade de 

formação e atuação do profissional da educação, assim como a necessidade de 

aquisição de saberes necessários ao exercício da docência, pois se trata de uma 

ampla formação e áreas de atuação. 

Consta nesse Parecer que se deve,  

observar com especial atenção aos princípios constitucionais e legais: a 
diversidade sociocultural e regional do país; a organização federativa do 
Estado brasileiro; a pluralidade de idéias e de concepções pedagógicas, a 
competência dos estabelecimentos de ensino e dos docentes para a gestão 
democrática (PARECER CNE/CP n. 5/2005, p. 6). 

No parágrafo 1º do art. 2º da Resolução n. 1/2006, a docência é definida como: 

[...] ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, 
construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais 
influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia, 
desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e 
culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processo de aprendizagem, 
de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo 
entre diferentes visões de mundo.  
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No seu art. 3º, as Diretrizes ainda apontam que,  

o estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 
habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e 
práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, 
fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade 
afetiva e estética (RES.CNE/CP n. 1/2006, p. 01). 

Cabe destacar também que de acordo com Resolução, no parágrafo único do artigo 

4º, ocorre a ampliação do conceito de atividades docentes, nas quais se inclui a 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 
englobando: 

I – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
tarefas próprias do setor da Educação; 

II – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 
de projetos e experiências educativas não-escolares; 

III – produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

Essa proposta de formação de um professor capaz de participar das atividades 

administrativas amplia as possibilidades de ação desse profissional na medida em 

que estende sua atuação à área de serviços e apoio escolar como a participação na 

gestão colegiada, sendo as atividades de todos os profissionais da escola previstas 

nos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados coletivamente. 

A formação específica para a gestão, no curso de Pedagogia, será feita através do 

núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos, previsto no art. 6º da 

Resolução.  

O Art. 6º. A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade 
nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de: 

I – um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e 
a multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da 
literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de 
reflexão e ações críticas, articulará: [...] 

II – um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às 
áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das 
instituições e que, atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, 
entre outras possibilidades:  
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a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes 
situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais 
e outras; 

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e 
processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural 
da sociedade brasileira; 

c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar 
propostas educacionais consistentes e inovadoras; 

III – um núcleo de estudos integradores que proporcionará 
enriquecimento curricular e compreende participação em: 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, 
monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da 
instituição de educação superior; 

b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes 
áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e 
diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos 
pedagógicos; 

c) atividades de comunicação e expressão cultural. 

Assim, embora a Resolução destaque a especificidade da formação inicial para o 

exercício da docência, a partir da qual é feita a preparação para a gestão 

educacional, estende a atuação docente à área de serviços e apoio escolar, bem 

como às áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, como a 

gestão escolar. De sorte que esta formação deverá assegurar a articulação entre a 

docência, a gestão educacional e a produção do conhecimento na área da 

educação. 

Além da definição da docência como base da formação, outra mudança preconizada 

pelas DCNs/2006, para o Curso de Pedagogia, refere-se à carga horária superior às 

demais licenciaturas – no mínimo 3.200 horas, as quais serão assim distribuídas: 

2.800 horas dedicadas às atividades formativas; 300 horas dedicadas ao Estágio 

Supervisionado, preferencialmente na docência de educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental, sendo realizado ao longo do curso; e 100 horas de 

atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse 

dos alunos. 

Como se pode perceber, após longo processo de discussão, o curso de Pedagogia 

teve suas diretrizes curriculares aprovadas, definindo como núcleo básico a 
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formação do professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 A aprovação das diretrizes representa, em tese, um significativo avanço na 

perspectiva de superação da dicotomia entre o pensar e o executar, ou seja, entre a 

atuação como especialista ou como docente, predominante ao longo dos anos no 

curso de Pedagogia, reflexo da divisão técnica das tarefas e da fragmentação do 

trabalho pedagógico. Por isso, legalmente, existe a possibilidade de o docente 

controlar seu trabalho e de criar seu saber na medida em que, tendo a docência 

como eixo de sua formação, pode ampliar o espaço de atuação e assumir as 

funções de criação do saber pedagógico, da ciência e da técnica, responsável pelo 

controle e definição do produto e da função social da escola. 

Essa nova configuração passou a exigir uma reformulação dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de Pedagogia, no sentido de adequá-los a essa nova 

realidade, visto que pautado nesta formação, se espera que o docente formado pelo 

curso de Pedagogia possa desempenhar um papel crucial em relação ao futuro 

educacional de todas as crianças, já que será responsável pela apresentação dos 

universos culturais e científicos relacionados às ciências, à matemática, à história, 

geografia e língua portuguesa. 

Assim, os egressos de Pedagogia têm como uma de suas competências a formação 

de crianças dos anos iniciais de escolarização e é necessário que o curso os 

prepare, efetivamente, para essa tarefa, abordando conteúdos e saberes pertinentes 

a esta área de atuação. 

Portanto, cabe reiterar as seguintes indagações: como os Projetos Pedagógicos dos 

cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e do CE/UFPB foram organizados após a 

aprovação das DCNs? Que motivos influenciam na opção dos estudantes pelo curso 

de Pedagogia? Quais são os saberes trabalhados no percurso de formação dos 

graduandos do curso de Pedagogia? Quais as maiores dificuldades enfrentadas 

pelos graduandos no curso durante o percurso de formação? Quais são as principais 

lacunas apresentada pelo curso de Pedagogia no âmbito da formação? 

Estas indagações subsidiaram a presente investigação que mediante a análise 

documental e de campo se lança para conhecer as experiências e os saberes 
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profissionais oferecidos nos percursos formativos dos estudantes concluintes dos 

cursos de Pedagogia da UFPB e da UFCG, além das impressões de estudantes e 

Coordenadores acerca do que estes cursos oferecem na execução de seus Projetos 

Pedagógicos e das vivências pedagógicas aos formandos que atuam no magistério 

dos Anos Iniciais de escolarização. 
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3 – REFLEXÕES SOBRE OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO/MOBILIZAÇÃO DE 

SABERES E DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 

Quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, 
é quem pode ensinar a pensar certo. E uma das 
condições necessárias para o pensar certo é não estar-
mos demasiados certos de nossa certeza (Paulo Freire). 

Após a discussão sobre os processos de formação dos profissionais para os anos 

iniciais da escolarização no Brasil, passa-se a refletir sobre os processos de 

produção de saberes e de construção da identidade docente no contexto atual. 

Sabe-se, com efeito, que o advento da sociedade do conhecimento, mediada pela 

revolução das informações e das comunicações, traz como exigência a produção de 

novos saberes, atingindo profundamente a atuação dos profissionais de todas as 

áreas do conhecimento, redefinindo seus papéis e suas funções na sociedade.  

Essas mudanças levam ao repensar do sistema educacional em seu conjunto, bem 

como da prática pedagógica que vem sendo desenvolvida no âmbito acadêmico, 

visto que a educação, a economia e a sociedade, assim como o homem são 

resultados da ação histórica. 

Nesse contexto, o processo de formação dos indivíduos assume significativa 

relevância, uma vez que se constitui numa ferramenta básica para a participação 

cidadã na vida coletiva. Por isso, a educação apresenta-se como instrumento 

indispensável para se construir, em meio a condições adversas, indivíduos 

culturalmente íntegros e conscientes de sua responsabilidade social e política. 

No campo da educação, onde o professor se configura como agente fundamental do 

fazer pedagógico, este profissional precisa vivenciar um processo de formação que 

possibilite a aquisição de habilidades e de conhecimentos, além do domínio do 

conteúdo que ensina, visando à estruturação do processo ensino-aprendizagem, a 

orientação do desenvolvimento social e cognitivo dos alunos, e, consequentemente, 

promover a integração escola-comunidade, além de exercer uma atitude de 

articulação e mediação entre o conhecimento elaborado e a produção/socialização 

de novos saberes.  
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As mudanças sociais da atualidade fazem com que essas e outras exigências se 

tornem necessárias implicando em que os conhecimentos adquiridos pelo professor 

na formação inicial logo se tornem ultrapassados ou necessitem de qualificações 

mais aprofundadas para o equacionamento das questões adversas enfrentadas no 

cotidiano da atuação docente.  

Tomando como referência os desafios enfrentados pelo professor que hoje atua em 

diversos ambientes profissionais, característica emanada pela sociedade do 

conhecimento, algumas indagações passaram a ser alvo deste estudo: Que 

saberes, competências e habilidades profissionais são mobilizados pelo professor no 

cotidiano de sua ação educativa? Qual o repertório de saberes dos professores que 

atuam nos anos iniciais de escolarização? Que saberes os professores precisam 

dominar para poder exercer o magistério neste nível de ensino? Quais são os 

saberes profissionais que os formandos têm acesso nos processos formativos 

vivenciados no curso de Pedagogia? 

Respondendo a essas questões ou mesmo tendo a compreensão sobre as mesmas, 

se tornaria possível solucionar algumas inquietações que surgiram ao refletir sobre 

os processos de formação de professores na atualidade que se encontram imersos 

numa sociedade complexa e de exigências que perpassam os conteúdos 

ministrados nos cursos de formação de professores no Brasil.  

3.1. Processos de Produção/Mobilização de Saberes no Contexto da Profissão 

Docente 

As últimas décadas têm sido fortemente marcadas pelo crescimento dos estudos 

sobre os saberes da docência, os quais apontam a prática cotidiana do professor no 

contexto escolar como lócus privilegiado da produção e mobilização de saberes 

profissionais (TARDIF, 2004; GAUTHIER et al 1998; SHULMAN, 2005; PIMENTA, 

2007). Em substituição aos estudos baseados na racionalidade técnica que buscam 

conhecimentos para o ensino, produzidos, muitas vezes, em circunstâncias 

especiais e afastados da prática cotidiana dos professores, ultimamente buscou-se 

construir abordagens teórico-práticas para a investigação dos conhecimentos 

produzidos no ensino pelos próprios professores. 
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Nessa perspectiva, o professor que era tido como simples reprodutor de 

conhecimentos produzidos por peritos ou especialistas, passa a ser (re) valorizado 

como agente privilegiado do trabalho escolar, uma vez que mediante as práticas e 

estratégias desenvolvidas em situações concretas de ensino e aprendizagem, o 

professor mobiliza, produz e transforma, continuamente, saberes profissionais. 

A respeito do crescimento das investigações e trabalhos que abordam temáticas 

próximas ao saber docente, Almeida e Biajone (2007, p. 281) observam que, 

um dos aspectos que caracterizam os estudos sobre a constituição do 
trabalho docente é a valorização dos diferentes aspectos da história 
individual e profissional do docente, utilizando uma abordagem teórico-
metodológica que dá voz ao professor, sendo compreendido como um 
profissional que adquire e desenvolve conhecimentos, a partir da prática e 
no confronto com as condições da profissão. 

Dessa maneira, as produções científicas acerca da temática saberes docentes têm 

se destacado no âmbito da formação de professores devido, em grande parte, ao 

seu potencial no desenvolvimento de processos formativos que superam uma 

abordagem meramente acadêmica, envolvendo as dimensões pessoal, profissional 

e organizacional da profissão docente.  

Assim, os estudos a respeito do saber docente ou conhecimento de base 

(knowledge base)11 para o ensino, que procuram identificar um reservatório de 

conhecimentos do ensino, têm influenciado as políticas públicas e as reformas nos 

programas e nos currículos de formação de professores em vários países. No âmbito 

desses estudos, a categoria “saber docente” busca dar conta da complexidade e 

especificidade do saber constituído no (e para o) exercício da atividade docente e da 

profissão. 

Sem desconsiderar a importância das demais contribuições a respeito dos saberes 

necessários à formação de professores, se enfatiza, principalmente, os estudos de 

Gauthier et al (1998), Tardif (2004) e Shulman (2005) que, pela clareza e 

pertinência, ajudam na compreensão do tema abordado nesta tese. 

                                                           
11  Para um maior aprofundamento acerca da expressiva profusão e multiplicação das pesquisas 

sobre conhecimento de base (knowledge base) para o ensino, veja: BORGES, C.; TARDIF, M. 
Apresentação. Educação e Sociedade. Dossiê: os saberes dos docentes e sua formação. 
Campinas: Cedes, n. 74, ano XXII, p. 11-26, abr., 2001.  
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É importante ressaltar que no Brasil, a introdução dessa temática ocorreu, 

especialmente, pelas obras do autor canadense Maurice Tardif, que impulsionaram 

de forma decisiva os estudos sobre os saberes docentes. Em seguida, vieram as 

obras de Gauthier e Shulman que auxiliam nessa discussão, embora o tema saber 

docente venha sendo abordado por vários autores como Philippe Perrenoud, 

Antônio Nóvoa, entre outros. 

As contribuições de Tardif foram cruciais na abordagem inicial dos saberes docentes 

no Brasil, que juntamente com Claude Lessard e Louise Lahaye publicaram em 

1991, um artigo12 onde esboçam a discussão sobre os professores, face ao saber 

docente, apontando a escassez de estudos sobre esse tema e a disposição em 

abordar a problemática. Neste estudo, os autores buscam mostrar que o saber dos 

docentes compõe-se de saberes provenientes de diferentes fontes como os saberes 

das disciplinas, dos currículos, das ciências da educação e da pedagogia e os da 

experiência. Além disso, procuram identificar as características, definir os diferentes 

saberes presentes na prática docente e as relações que os professores estabelecem 

com esses saberes. 

Em estudo posterior, Tardif (2004)13 retoma o tema dos saberes docentes ampliando 

as ideias do texto anterior na medida que apresenta uma proposta para o estudo da 

epistemologia da prática profissional onde são considerados os saberes 

verdadeiramente utilizados pelos professores para desempenhar todas as suas 

tarefas, destacando a importância dos saberes da experiência14.  

                                                           

12
  A introdução das discussões acerca do saber docente no Brasil foi feita, especialmente, por meio 

do artigo de: TARDIF, M. LESSARD, C. e LAHAYE, L. Os professores face ao saber - esboço de 
uma problemática do saber docente. Teoria e Educação n. 04, 1991, 215-233. 

13 O autor aprofunda a discussão sobre a temática saber docente em: TARDIF, Maurice. Saberes 
docentes e formação profissional. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  

14 Cabe mencionar também a obra de: TARDIF. M.; LESSARD C. O trabalho docente: elementos 
para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis: Vozes, 2005, em 
que os autores procuram investigar o trabalho docente, objetivado descrever, analisar e 
compreender esta atividade, tal como é, verdadeiramente, desenvolvida pelos professores no 
contexto escolar.  
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De acordo com o autor, o saber dos professores é individual e está relacionado com 

a pessoa e com a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, mas também é social, uma vez que envolve a relação com os 

alunos em sala de aula, além de ser partilhado com outros atores escolares em 

situações coletivas de trabalho. Nessa perspectiva, Tardif (2004, p. 15) considera 

que “o saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber 

dos atores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para 

a ela adaptá-lo e para transformá-lo”.  

Dessa maneira, ao longo de seus estudos, o autor procura situar o saber dos 

professores na interface entre os aspectos sociais e individuais, a fim de captar sua 

natureza como um todo, buscando identificar os conhecimentos, o saber-fazer, as 

competências e as habilidades que são efetivamente mobilizados pelos professores 

em seu trabalho cotidiano. Para tanto, se baseia em seis fios condutores: O primeiro 

se refere ao saber e trabalho, pois considera que a natureza do saber docente deve 

ser compreendida em íntima relação com o que os professores são, fazem, pensam 

e dizem nos espaços de trabalho cotidiano; o segundo diz respeito a diversidade do 

saber, pois entende que o saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, 

porque envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e manifestações do 

saber-fazer e do saber-ser bastante diversificados, oriundos de fontes variadas e de 

natureza diferente; O terceiro é a temporalidade do saber, pois reconhece que o 

saber dos professores é adquirido no contexto de uma história de vida e de uma 

carreira profissional; O quarto, denominado experiência de trabalho, focaliza os 

saberes provenientes das experiências cotidianas de trabalho, enquanto fundamento 

que alicerça a prática e a competência profissional;  O quinto, saberes humanos, 

esclarece que o objeto de trabalho do professor se desenvolve fundamentalmente 

por meio da interação humana, envolvendo a questão dos poderes e regras 

mobilizados pelos atores sociais, além de interações relativas aos valores, à ética e 

às tecnologias da interação; O sexto e último fio condutor, saberes e formação 

profissional, enfatiza a necessidade de repensar a formação para o magistério, 

considerando os saberes dos professores e as condições específicas de 

desenvolvimento do seu trabalho.   
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O autor argumenta que a relação dos professores com os saberes não se restringe a 

transmissão de conhecimentos já instituídos com os quais estabelecem diferentes 

relações, uma vez que a prática docente integra diferentes saberes. Dessa maneira, 

enfatiza que o saber docente pode ser definido como [...] “um saber plural, formado 

pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2004, 

p. 36).  

Nesse sentido, o saberes profissionais dos professores são plurais e heterogêneos, 

pois são constituídos por diversos saberes oriundos das instituições de formação, da 

formação profissional, dos contextos culturais e das experiências cotidianas. Por 

isso, os saberes envolvidos no trabalho docente se referem a um campo que exige o 

domínio de conhecimentos especializados, habilidades, atitudes, disposições e 

competências para o exercício de uma atividade profissional: a docência.   

Focalizando os saberes profissionais da docência, Tardif (2004) ressalta que o 

exercício de suas funções e da prática de sua profissão requer dos professores a 

apropriação/mobilização de vários tipos de saberes: os saberes da formação 

profissional, que advém da contribuição que as ciências humanas oferecem à 

educação e os saberes pedagógicos (concepções sobre a prática educativa, 

arcabouço ideológico, algumas formas de saber-fazer e algumas técnicas); os 

saberes disciplinares são aqueles difundidos e selecionados pela instituição 

universitária, envolvendo os vários campos de conhecimento, pois emergem da 

tradição cultural e dos grupos produtores de saberes; os saberes curriculares 

referem-se aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos categorizados pela 

instituição escolar para serem ensinados, resultado de um processo de seleção 

cultural ou de transposição didática; e os saberes experienciais que são saberes 

específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. 

Emergem na prática cotidiana do professor em confronto com as condições da 

profissão e são por ela validados. 

Dessa maneira, os saberes adquiridos por meio da experiência na profissão 

constituem, para o professor, o alicerce de sua competência, de seu saber ensinar, 

uma vez que brotam da experiência e são por ela validados. Estes saberes 

“incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 
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habilidades, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2004, p. 39), sendo, portanto, 

denominados de experienciais ou práticos.  

Esses saberes experienciais são formados a partir da articulação e reorganização de 

todos os demais saberes, constituído o núcleo central do saber docente, porém 

retraduzidos, polidos e submetidos às certezas construídas na prática e no vivido, ou 

seja, quanto mais um saber é desenvolvido, especializado e formalizado mais se 

revela a complexidade do processo de aprendizagem, passando a exigir um 

processo de formalização e sistematização adequado.  

Para realizar essa atividade de natureza específica, complexa e desafiadora que 

caracteriza o trabalho docente, os professores precisam lançar mão de uma 

multiplicidade de saberes, sejam os que envolvem a sua área de especialidade, 

relacionados diretamente aos conteúdos, sejam os que se vinculam às ciências da 

educação (fins e propósitos da educação, valores, fundamentos filosóficos, 

históricos, sociológicos). Além disso, existem os saberes didáticos, os curriculares, 

os que estão ligados ao contexto da prática educativa, à aprendizagem, os 

chamados saberes experienciais.  

Diante da complexidade que caracteriza o trabalho docente, Tardif (2004, p. 39) 

ressalta que, 

o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e 
seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências 
da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em 
sua experiência cotidiana com os alunos.  

Tendo em vista as diversas articulações que se estabelecem entre a prática docente 

e os saberes, o autor argumenta que, a existência dos professores como grupo 

social e categoria profissional depende, em grade parte, destas articulações e de 

sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condição 

essencial para a prática. 

Como se pode perceber, nos estudos de Tardif, há uma valorização dos saberes da 

prática, a qual deixa de ser vista como instância de menor importância, para se 

transformar no “núcleo vital do saber docente”, uma vez que na prática profissional 

são considerados todos os saberes mobilizados pelos professores em seu espaço 

de trabalho cotidiano, para o desempenho de suas tarefas. 
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Cabe observar também que, em tais estudos, se busca superar o modelo da 

racionalidade técnica idealizado como uma lógica disciplinar, chamando a atenção 

para a existência dos saberes da experiência, que não são para a prática, e sim da 

prática, aqueles que são produzidos na prática cotidiana do professor em confronto 

com as condições da profissão. 

 No entanto, o autor adverte que o saber da experiência também possui os seus 

próprios limites, os quais decorrem fundamentalmente dos processos experienciais 

que conduzem à sua edificação. Estes limites ficam evidenciados quando se 

observa que: o saber de experiência é pessoal, isto é, trata-se de um saber 

“privado”, restrito à experiência de cada professor dentro de e face à profissão, de 

modo que, não pode ser vivido por outros profissionais; é um saber singular e local, 

ligado à trajetória profissional e ao contexto de atuação de cada docente, por isso se 

torna de difícil generalização e transferência em contextos diferentes; embora a 

experiência seja fonte de meios de ação eficazes e de gestos operantes, ela pode 

ser também fonte de erros e de rotinas inúteis, caso o saber adquirido na 

experiência não contemple as mudanças ocorridas na sociedade e na escola ao 

longo do tempo; finalmente, como o ensino continua sendo um ofício solitário, 

desenvolvido na relação entre um professor e seus grupos de alunos, o saber de 

experiência de cada professor ainda não conduziu a um saber coletivo da profissão 

(TARDIF, 2009). 

Logo, o saber da experiência, sendo pessoal, singular e local, construído ao longo 

da trajetória profissional e do contexto de atuação de cada docente, para que seja 

reconhecido por outros grupos produtores de saberes será necessário que os 

professores manifestem suas próprias ideias acerca dos saberes curriculares e 

disciplinares, principalmente, a respeito de sua própria formação profissional.    

Conclui-se, concordando-se com o autor, que o futuro da formação dos professores 

reside na capacidade coletiva de colocar em palavras a experiência coletiva, de 

objetivá-la, além de discuti-la criticamente, a fim de confrontar as experiências 

pessoais dos docentes a novas ideias e de colocar a prova essas novas ideias no 

contexto do exercício profissional.  
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Outra contribuição importante na discussão da temática dos saberes e da 

profissionalização docente foi desenvolvida por Gauthier (1998) e colaboradores, 

que se reportando as pesquisas sobre o ensino, procuram identificar convergências 

no âmbito dos saberes da ação pedagógica e examinar as suas implicações, 

formular uma problemática, avaliar os resultados e esboçar uma teoria geral da 

pedagogia. 

É um trabalho que se insere no movimento de investigação sobre o ensino, sua 

natureza, seus componentes, seu funcionamento e seus efeitos, ou seja, sobre a 

determinação daquilo que se denomina de “um repertório de conhecimentos próprios 

ao ensino”. Para Gauthier (1998, p. 61), este repertório pode ser definido como “o 

conjunto de saberes, de conhecimentos, de habilidades e de atitudes de que um 

professor necessita para realizar seu trabalho de modo eficaz num determinado 

contexto de ensino”.  

O autor argumenta que embora o ensino seja uma atividade exercida desde a 

antiguidade, ainda existe um desconhecimento a respeito dos saberes envolvidos no 

exercício desse ofício, pois “ao contrário de vários outros ofícios que desenvolveram 

um corpus de saberes, o ensino tarda a refletir sobre si mesmo” (GAUTHIER, 1998, 

p. 20). Por isso, a pesquisa de um repertório de conhecimentos do ensino poderia 

ajudar na superação de dois obstáculos que sempre se interpuseram à pedagogia: 

de um ofício sem saberes, visto que a atividade docente é exercida sem revelar os 

saberes que lhe são inerentes; e de saberes sem ofício, pois os saberes produzidos 

pelas ciências da educação desconsideram as condições concretas de exercício da 

profissão.   

Em relação ao primeiro obstáculo, argumenta que em toda profissão, uma das 

condições fundamentais é a definição dos saberes necessários à execução das 

atividades que lhe são inerentes. Por isso, a dificuldade em definir os saberes 

envolvidos no exercício do magistério tem contribuído para manutenção de certas 

ideias preconcebidas que apontam para o enorme erro de manter o ensino numa 

espécie de “cegueira conceitual”, de ignorância, prejudicando “o processo de 

profissionalização do ensino, impedindo o desabrochar de um saber desse ofício 

sobre si mesmo” (GAUTHIER, 1998, p. 25), ou seja, a constituição de um saber 

pedagógico.  
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Entre as ideias preconcebidas que prejudica o processo de profissionalização do 

ensino, Gauthier (1998) destaca aquelas que defendem que para ensinar seria 

suficiente ao professor: 

• conhecer o conteúdo da disciplina - esta ideia remete a compreensão de 

que o ato de ensinar consiste em apenas transmitir conteúdos a um 

determinado grupo de alunos; 

• ter talento - o talento, indispensável ao exercício de qualquer profissão, mas 

não é suficiente para o exercício da docência, que exige a aquisição de 

práticas e reflexão constante sem a qual todo o desempenho torna-se 

limitado; 

• ter bom senso - tal argumento desconhece o fato de que a educação é 

espaço de conflitos de valor e de perspectiva. Por isso, clamar pelo bom 

senso, esquecendo suas variações, é querer forjar um mundo unitário que 

provavelmente nunca existiu ou existirá; 

• seguir a sua intuição – agir baseado na própria intuição afasta-nos da 

racionalidade, do senso crítico e nos impede uma reflexão contínua sobre o 

desvelamento dos saberes necessários ao ofício de professor; 

• ter experiência - ideia incrusta entre os docentes, de forma supervalorizada. 

Todo exercício profissional se abastece com o saber da experiência, de forma 

que este ocupa um lugar fundamental no ensino, mas não representa a 

totalidade do saber docente; 

• ter cultura - apesar de essencial no exercício do magistério, não se pode 

afirmar que o saber cultural seja a base do ensino, pois enquanto não se 

conhecer o funcionamento da cultura erudita e de suas referências em 

relação ao ensino, não se pode considerá-las como suficientes. 

Como se pode perceber, estas ideias equivocadas advém da compreensão de que o 

ofício docente consiste apenas em transmitir um conhecimento a um grupo de 

alunos, bastando, portanto, ao professor ter o conhecimento da matéria que ensina, 

ou que envolve somente uma questão de talento, de bom senso no campo da 
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pedagogia, agir seguindo sua intuição ou, ainda, que basta ter experiência e cultura 

para poder ensinar.  

Assim, na compreensão do autor, os saberes advindos do conhecimento da 

disciplina e da cultura são fundamentais no exercício da atividade docente, 

entretanto, tomá-los como suficientes contribui, mais uma vez, para manter o ensino 

na ignorância e reforçar a existência de um ofício sem saberes.  

No segundo obstáculo Gauthier (1998, p. 25) se refere aos saberes sem ofício, 

afirmando existir uma tendência inversa, advinda das ciências da educação, ou seja, 

dos saberes produzidos no âmbito universitário, que procura “formalizar o ensino, 

mas reduzindo de tal modo a sua complexidade que ele não mais encontra 

correspondente na realidade”. Neste caso, como estes saberes são produzidos sem 

levar em conta as condições concretas de exercício do magistério, acabam 

provocando o esvaziamento do contexto concreto de exercício do ensino. 

Essa tendência, de acordo com o autor, também contribui para desprofissionalizar o 

ensino, 

ao reforçar nos professores a ideia de que a pesquisa universitária não lhes 
podia fornecer nada de realmente útil, e que, consequentemente, era muito 
mais pertinente que uns continuassem se apoiando na experiência pessoal, 
outros na intuição, outros no bom senso, etc. (GAUTHIER, 1998, p. 27).    

Por conta disso, o desafio que se coloca para a profissionalização no campo do 

ensino é o de evitar esses dois erros: o de um ofício de saberes e o de saberes sem 

ofício, pois o ensino que exige apenas o conhecimento do conteúdo, o talento, o 

bom senso, a intuição, a experiência ou mesmo uma vasta cultura, não contribui 

para a formalização de saberes e habilidades próprios ao exercício da profissão 

docente, além de impedir a constituição de um saber propriamente pedagógico com 

a ajuda da pesquisa.  

De fato, argumenta Gauthier (1998, p. 28),  

é muito mais pertinente conceber o ensino como a mobilização de vários 
saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o professor se 
abastece para responder a exigências específicas de situação concreta de 
ensino. 
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Considerando que as pesquisas já apontam a existência de um repertório de 

conhecimentos próprios ao ensino, o autor propõe um ofício feito de saberes. Para 

tanto, apresenta os saberes necessários ao ensino que devem ser mobilizados pelos 

professores nas situações concretas de exercício do magistério: 

• O saber disciplinar – refere-se ao saber produzido por pesquisadores e 

cientistas que o docente utiliza para exercer sua a atividade de ensino, pois 

não é possível ensinar algo cujo conteúdo não se conhece.  

• O Saber Curricular - relativo ao saber produzido pelas ciências que é 

selecionado, organizado e transformado pela instituição escolar em programa 

de ensino. 

• O Saber das Ciências da Educação - constitui-se de um conjunto de 

saberes a respeito do ofício docente ou da educação de um modo geral, 

desconhecido pelos cidadãos comuns e pelos membros que atuam em outras 

profissões. Saber específico que serve de alicerce para o professor e para 

outros integrantes de sua categoria. Relaciona-se com a maneira do professor 

existir profissionalmente. 

• O Saber da Tradição Pedagógica - relativo ao saber dar aulas, instalado a 

partir do século XVII, em que o mestre deixa de ensinar aos alunos 

individualmente para praticar o ensino simultâneo. Essa pedagogia baseada 

na ordem religiosa se propaga, cristalizando-se no que o autor conceitua de 

“tradição pedagógica”. Este saber será adaptado e modificado pelo saber da 

experiência podendo ser validado pelo saber da ação pedagógica.  

• O Saber Experiencial – representa um momento particular, pessoal e privado 

no ofício do professor. A experiência realizada e bem sucedida pode tornar-se 

hábito do professor, porém, ao não ser testada publicamente, possui como 

limitação o fato desse saber ser composto de argumentos e pressupostos que 

não são verificados cientificamente. 

• O Saber da Ação Pedagógica - é o saber experiencial dos professores a 

partir do momento em que se torna público. É legitimado, testado, e validado 

por meio das pesquisas realizadas em sala de aula. 
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Esses saberes são colocados como os que permeiam a prática docente e o universo 

no qual a docência é exercida. Por isso, reconhecer a existência de um repertório de 

conhecimentos próprios ao ensino representa um novo caminho no exercício do 

trabalho do professor, o qual passa a ser percebido como um profissional que,  

munido de saberes e confrontando a uma situação complexa que resiste à 
simples aplicação dos saberes para resolver a situação, deve deliberar, 
julgar e decidir com relação à ação a ser adotada, ao gesto a ser feito ou à 
palavra ser anunciada antes, durante e após o ato pedagógico (GAUTHIER, 
1998, p. 331).  

Como se percebe, a atividade docente não se restringe a aplicação de saberes 

produzidos por outros, pois o professor constroi uma boa parte de seu saber na 

ação, na prática, criando uma espécie de espaço pedagógico, um espaço de 

saberes e de decisões, de liberdade e de jogo, além de um espaço para investir e 

produzir novos saberes. 

Do mesmo modo, o ensino não pode ser reduzido a uma mera aplicação técnica 

transmissível do exterior, pois se caracteriza como uma atividade complexa e, como 

tal, exige do professor julgamento e tomada decisões de acordo com o contexto das 

situações concretas de sala de aula, as quais requerem a elaboração e aplicação de 

regras e exercício da reflexão. 

Esse julgamento, que envolve seus próprios atos e os dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem, se apoia em saberes ou razões que levam a orientar o 

julgamento num sentido e não no outro. Por isso, “os saberes nos quais os 

professores se apoiam dependem diretamente das condições sociais e históricas 

nas quais eles exercem sua profissão” (GAUTHIER, 1998, p. 343). 

Diante disso, se conclui que a questão dos saberes não pode ser separada do 

universo de trabalho do professor, visto que estes estão ligados diretamente às 

condições concretas próprias ao trabalho numa escola que levam os docentes a 

adotar soluções para os problemas que enfrentam. Isto significa que o trabalho 

docente exige certo número de saberes próprios, ou seja, aqueles adquiridos para 

e/ou no trabalho e mobilizados, tendo em vista uma tarefa relacionada ao ensino. 

Estes saberes servem, portanto, de base para a prática docente.  
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Outro autor que tem oferecido importante contribuição ao estudo dos saberes 

docentes é Shulman (2005), que investiga os diferentes tipos e modalidades de 

conhecimento que os professores dominam, configurando uma epistemologia 

própria. Sua contribuição é fundamental porque recoloca no centro da discussão a 

questão do conhecimento que os docentes têm dos conteúdos de ensino e do modo 

como estes conteúdos se transformam no ensino (MONTEIRO, 2001). 

Em seu programa de investigação denominado Desenvolvimento do Conhecimento 

no Ensino (knowledg Growth in Teaching), os estudos de Shulman e sua equipe de 

investigadores têm sido fundamentais para determinar o “conhecimento de base” 

requerido para o ensino e, em função disto, redesenhar a formação de professores, 

oferecendo uma nova perspectiva de investigação sobre as didáticas específicas. 

Em sua abordagem procura definir o que os futuros professores precisam conhecer, 

como os cursos acadêmicos e as práticas podem contribuir para sua aquisição e 

desenvolvimento, para saber o que deve ser incluído de modo articulado no currículo 

dos cursos de formação de professores (BOLIVAR BOTIA, 1993).  

O autor considera que o conhecimento acerca de como o professor adquire o 

conteúdo, sua relação com o conhecimento pedagógico e curricular, principalmente, 

a compreensão de como a matéria interage com o restante dos componentes 

curriculares, pode proporcionar uma nova base para configurar a formação de 

professores.  

Ao analisar as pesquisas sobre a formação de professores que tem orientado as 

políticas públicas e as reformas nos programas e nos currículos de formação de 

professores em diversos países, observou que os pesquisadores têm valorizado em 

seus trabalhos muito mais os aspectos de ordem psicológica e/ou metodológica, 

deixando de lado a relação orgânica com o conhecimento de referência e que é a 

fonte de exemplos, explicações e formas de lidar com as concepções errôneas dos 

estudantes e suas implicações na aprendizagem, caracterizando a existência de um 

“paradigma esquecido” (missing paradigm), ou seja, o conhecimento dos conteúdos. 

Diante disso, o autor propôs a necessidade de investigar no “paradigma esquecido” 

da investigação educativa, o desenvolvimento do conhecimento do docente no 

ensino. Este esquecimento refere-se à falta de investigação que se concentra em 
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elucidar as formas de entendimento cognitivo do conteúdo do ensino por parte dos 

professores e professoras. Com isto postulou o estudo, não só das formas de 

comportamento do docente, mas também de seu pensamento. Pois, como diz 

Salazar (2005, p.2-3),  

toda actividad educativa tiene como respaldo una serie de creencias y 
teorias implícitas que forman parte del pensamiento del docente y que 
orientan sus ideas sobre el conocimiento, su enseñanza y sobre cómo se 
construye este o bien cómo se aprende. El desarrollo del pensamiento del 
docente surge como producto de las condiciones históricas, sociales, 
culturales, personales y otras que los actores y actoras del proceso 
educativo han desarrollado.  

Shulman enfatiza ainda que a recuperação do “paradigma esquecido” na 

investigação didática, isto é, da forma como os professores transformam em ensino 

os conteúdos específicos que dominam, ou “[...] la manera en que determinados 

tipos de conocimientos de la materia y estrategias didácticas interactuaban en la 

mente de los profesores” (SHULMAN, 2005, p. 6), permite uma linha de investigação 

que os professores, especialmente, os secundários, consideram como importante 

para sua prática. De sorte que, se há um “conhecimento didático do conteúdo” como 

atributo próprio dos bons professores, seria justo dar uma identidade e legitimação 

ao campo das didáticas específicas e a formação dos professores. 

Analisando as iniciativas responsáveis pelas políticas de formação de professores, 

observa que estas têm sido coerentes com a ideia de que o ensino requer 

habilidades básicas, conhecimento do conteúdo e habilidades didáticas gerais.  No 

entanto, verifica que os resultados das pesquisas sobre o ensino, embora valiosos, 

não constituem a única referência para fundamentar uma definição sobre a base de 

conhecimento do ensino, pois o conteúdo que caracteriza essas pesquisas 

trivializam o trabalho docente, ao ignorar sua complexidade e reduzir suas 

demandas.  

Se referindo à complexidade do trabalho docente, Shulman adverte que o professor 

na atividade de ensino precisa transformar o entendimento, as habilidades de 

desempenho e valores ou atitudes desejadas, em ações e representações 

pedagogicamente eficazes e possíveis de adaptações as variações de habilidades e 

contextos apresentados pelos alunos.  
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Essa capacidade do professor de ensinar abrange alguns lugares comuns da 

docência, pois, 

se trata de formas de expresar, exponer, escenificar o de representar de 
otra manera ideas, de suerte que los que no saben puedan llegar a saber, 
los que no entienden puedan comprender y discernir, y los inexpertos 
puedan convertirse en expertos (SHULMAN, 2005, p. 9-10).  

Por isso, adverte que a docência começa quando o professor compreende aquilo 

que deve ser aprendido e como deve ser apreendido pelos estudantes, propondo, 

para tanto, atividades em que os alunos possam adquirir conhecimentos específicos, 

aprendam a compreender e a resolver problemas, a pensar crítica e criativamente, 

além de princípios e normas de procedimento. É por meio desse processo que 

crenças, teorias implícitas e outras formas de pensamento interagem com as 

condições contextuais, para configurar as ações que se transformam na aula. 

Shulman (2005) enfatiza que a pessoa que se dedica à docência tem um 

conhecimento de base que, ao menos, inclui sete categorias: o conhecimento do 

conteúdo; conhecimento didático geral refere-se aos princípios e estratégias gerais 

de manejo e organização da classe que extrapolam o âmbito da matéria; o 

conhecimento do currículo trata-se, especialmente, do domínio dos materiais e dos 

programas que servem como “ferramentas para o ofício” do docente; o 

conhecimento didático do conteúdo é definido como especial amálgama entre 

matéria e pedagogia que constitui uma esfera exclusiva dos docentes, sua forma 

própria e especial de compreensão profissional; conhecimento dos alunos e de suas 

características; conhecimento dos contextos educativos abrange desde o 

funcionamento da turma, a gestão e o financiamento dos distritos escolares, até o 

caráter das comunidades e culturas; e finalmente, o conhecimento dos objetivos, as 

finalidades e os valores educativos e de seus fundamentos filosóficos e históricos. 

Dentre as categorias de conhecimentos apresentadas, o autor destaca a importância 

do conhecimento didático do conteúdo por permitir identificar os corpos de 

conhecimentos distintivos para ensino, ou seja, permite ao docente tornar ensinável 

o conteúdo. No dizer do autor, este conhecimento, 

representa la mezcla entre materia y didáctica por la que se llega a una 
comprensión de cómo determinados temas y problemas se organizan, se 
representan y se adaptan a los diversos intereses y capacidades de los 
alumnos, y se exponen para su enseñanza. El conocimiento didáctico del 
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contenido es la categoría que, con mayor probabilidad, permite distinguir 
entre la comprensión del especialista en un área del saber y la comprensión 
del pedagogo (SHULMAN,  2005, p. 10). 

Logo, o conhecimento didático do conteúdo permite ao docente ter a habilidade de 

converter seus entendimentos a respeito de um tema, em diferentes estratégias de 

ensino que facilitem o processo de aprendizagem dos estudantes. Isto supõe 

também levar em consideração as dificuldades que os estudantes podem enfrentar 

na apreensão de determinados conteúdos. Como ressalta Salazar (2005, p. 5): 

la consideración de los estudiantes como aprendices involucra el estudio de 
lãs preconcepciones, los conceptos erróneos en la construcción de los 
conocimientos y lãs dificultades que pueden presentar los estudiantes para 
aprender determinados contenidos. La posibilidad de conocer y comprender 
a los estudiantes le permite, al docente, interpretar las acciones e ideas de 
estos, de modo que puede organizar su enseñanza de una manera más 
efectiva, puesto que enfoca sus estrategias pedagógicas hacia una mejor 
representación del contenido. 

Nesse caso, o conhecimento profundo da disciplina ajuda o docente a antecipar os 

componentes e relações do conteúdo que podem apresentar problemas para sua 

compreensão. Para tanto, deve-se levar em conta as concepções que os estudantes 

têm acerca destes conteúdos e identificar a aplicação destes conhecimentos na vida 

dos estudantes.  

Nesse processo, Shulman et al (2005) argumenta que os professores necessitam 

possuir um fundamento de conhecimento da matéria a ensinar sobre o qual se pode 

construir uma maior competência na matéria. Diante disso, sugere que quatro 

dimensões do conhecimento da matéria influenciam o ensino e a aprendizagem dos 

futuros professores. Estas dimensões incluem o conhecimento do conteúdo, que se 

refere à "matéria" de uma disciplina como informação objetiva, organização de 

princípios e conceitos centrais; o conhecimento substantivo que inclui os marcos 

exploratórios ou paradigmas usados tanto para guiar a investigação no campo como 

para dar sentido aos dados; o conhecimento sintático, que inclui o conhecimento das 

formas nas quais o novo conhecimento é introduzido no campo; e as crenças a 

respeito da matéria, que são as crenças dos professores a respeito do ensino, dos 

estudantes, das escolas e da matéria que ensinam, incluindo uma orientação para a 

matéria. 

Desse modo, no processo de formação acadêmica na disciplina a ser ensinada, os 

professores precisam dominar os conteúdos, as habilidades e as disposições que 
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devem ser adquiridas pelos estudantes. Estes conhecimentos repousam não 

somente na literatura acumulada em cada disciplina, mas também no saber histórico 

e filosófico sobre a natureza do conhecimento no campo de estudo, nos princípios 

de sua organização conceitual e nos modos de problematizá-la.  

Ainda se referindo à formação acadêmica, o autor enfatiza a responsabilidade que 

os docentes têm no que diz respeito ao conhecimento do conteúdo que será objeto 

de ensino, no sentido de proporcionar ao aluno o entendimento sobre o que é 

essencial e periférico em cada disciplina. Segundo Shulman (2005, p. 12), 

profesores y profesoras tienen una especial responsabilidad respecto al 
conocimiento de los contenidos de la asignatura, por ser la principal fuente 
de la comprensión de la materia para los alumnos. La manera en la que 
esta comprensión se comunica transmite a los estudiantes qué es esencial 
en una materia y qué es periférico. Frente a la diversidad de sus alumnos, el 
docente debe tener una comprensión flexible y polifacética, que le permita 
poder impartir explicaciones alternativas de los mismos conceptos o 
principios. Los profesores también comunican, conscientemente o no, ideas 
acerca de las maneras de obtener el conocimiento en un campo, además de 
una serie de actitudes y valores que influyen notablemente en la 
comprensión de sus alumnos. Esta responsabilidad plantea de manera 
especial demandas tanto de una profunda comprensión de las estructuras 
de la materia por parte del profesor, cuanto en lo que concierne a las 
actitudes y el entusiasmo del profesor frente a lo que se está enseñando y 
aprendiendo. Por tanto, estos diversos aspectos del conocimiento de los 
contenidos se entienden propiamente como una característica fundamental 
del conocimiento base para la enseñanza. 

Como se pode perceber os diversos aspectos do conhecimento didático do conteúdo 

que servem “base” para o ensino, imprimem exigências aos docentes para o 

exercício competente da docência. Por isso, para explicar o processo de elaboração 

e utilização do conhecimento didático do conteúdo, o autor utiliza o seu Modelo de 

Raciocínio e Ação Pedagógicos, no qual o docente, com maior ou menor grau de 

consciência, transforma o conteúdo em algo ensinável e compreensível para os 

alunos.  

Assim, uma vez determinado o conteúdo a ensinar, os docentes o transformam, 

selecionando os materiais a utilizar, os exemplos e analogias, explicações e 

metáforas, com o fim de adaptar o conteúdo aos alunos, levando em consideração 

seus interesses e capacidades. Esse processo implica na compreensão que inclui 

não somente o domínio das técnicas didáticas, mas também a reflexão sobre o 

conhecimento do conteúdo, ou seja, representa a mescla de todos esses elementos, 

pensada e orientada pedagogicamente. 
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Como se percebe, o autor chama a atenção para a importância do domínio que o 

professor deve ter sobre o conteúdo da matéria que ensina, sobre as estruturas 

substantiva e sintática de uma disciplina em que o conteúdo emerge e as crenças 

sobre a matéria, incluindo uma orientação sobre como ensinar, considerando que as 

crenças que os futuros professores têm a respeito da matéria são tão poderosas e 

influentes como suas crenças a respeito do ensino e da aprendizagem.  

Finaliza argumentando que os formadores de professores devem proporcionar 

oportunidades para que os futuros professores identifiquem e examinem as crenças 

que têm a respeito do conteúdo que ensinam, além de ajudá-los a reconhecer as 

influências que aquelas crenças têm sobre o que aprendem e o que ensinam.  

Sintetizando as contribuições dos autores, se pode dizer que nos estudos a respeito 

da categoria saber docente, estes buscam explicitar a complexidade e 

especificidade do saber construído e mobilizado pelos professores no exercício da 

atividade docente e da profissão. 

Nesse sentido, entre os autores que têm se debruçado no estudo dos saberes que 

os professores mobilizam quando ensinam, Tardif (1991; 2004), Gauthier (1998)  e 

Shulman (2005), mesmo apresentando algumas diferenças e peculiaridades em 

suas proposições e análises, oferecem importante contribuição para discussão e 

compreensão dessa temática.  

Tardif (1991; 2004) chama a atenção para o fato de que o saber docente é plural, 

estratégico e desvalorizado, constituindo-se em uma amálgama, mais ou menos, 

coerente de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes das disciplinas, 

dos currículos e da experiência. Contudo, argumenta sobre a importância dos 

saberes da experiência, que passam a ser considerados como núcleo estruturante 

do saber docente, uma vez que é na prática profissional que os professores 

produzem os diversos saberes necessários ao desempenho de suas tarefas. 

Gauthier (1998) em suas investigações sobre o ensino, procurando identificar 

convergências no âmbito dos saberes da ação pedagógica enfatiza a necessidade 

de um ofício feito de saberes, implementando esforços para a constituição de uma 

Teoria Geral da Pedagogia. Considera que o ensino não pode ser reduzido a uma 

mera aplicação técnica transmissível do exterior, pois se caracteriza como uma 
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atividade complexa e que exige do professor julgamento, tomada decisões e 

exercício da reflexão. Por isso, os saberes nos quais os professores se apoiam 

dependem diretamente das condições sociais e históricas próprias ao trabalho, 

numa escola que leva os docentes a adotarem soluções para os problemas que 

enfrentam, tendo em vista uma tarefa relacionada ao ensino. São estes saberes que 

servem de base para a prática docente.  

Shulman (2005), utilizando o conceito de “conhecimento pedagógico do conteúdo”, 

ou seja, o conteúdo específico reelaborado para ser ensinado, procura investigar o 

conhecimento que o professor tem do conteúdo de ensino e a maneira como este se 

transforma no ensino. Por isso, focaliza o interesse de suas investigações em 

esclarecer a compreensão cognitiva dos conteúdos a serem ensinados e das 

relações entre esses conteúdos e o ensino propriamente dito que os professores 

oferecem no exercício da prática educativa.  

Como se pode observar, os referidos teóricos, por meio de suas investigações, 

buscam superar o modelo da racionalidade técnica, voltando suas preocupações 

para a questão da prática, do saber na ação. Para tanto, chamam a atenção ora 

para importância dos saberes da experiência produzidos na prática cotidiana do 

professor a partir da articulação e reorganização dos demais saberes e em confronto 

com as condições da profissão, ora para a importância do conhecimento didático do 

conteúdo e para os diferentes tipos de conhecimentos e destrezas que o professor 

lança mão para transformar os conteúdos disciplinares em representações didáticas 

ensináveis e compreensíveis para os alunos. 

Esses diferentes enfoques sobre os saberes docentes apresentam semelhança no 

sentido de reconhecer que a atuação pedagógica na docência não se efetiva apenas 

com base nos conhecimentos obtidos durante os cursos de formação, mas que, no 

exercício da atividade profissional, os professores produzem e mobilizam saberes. 

Também reconhece a sala de aula como lugar, por excelência, de produção e 

mobilização de saberes o que permite conhecer de que forma os professores 

transformam em prática pedagógica as diferentes experiências formativas vividas ao 

longo da carreira profissional. 
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Portanto, com base nos argumentos apresentados se pode afirmar que a atividade 

docente é uma prática social complexa e que, para o seu desenvolvimento, devem 

ser articulados diferentes saberes, expectativas e visões de mundo, que 

condicionados pelas diversas histórias de vida dos professores, e em confronto com 

a prática e com as condições concretas da profissão, vão cotidianamente, 

produzindo/mobilizando saberes específicos, conhecimentos tácitos, pessoais e não 

sistematizados que, em interconexão com outros tipos de conhecimentos, passam a 

integrar a sua identidade de professor.  

3.2. Processos de Construção da identidade do Professor no Contexto da Formação 

e do Exercício da Prática Docente 

O estudo sobre os processos de construção identitária de professores exige, como 

vem sendo demonstrado, a discussão acerca do contexto da formação, dos saberes 

docentes produzidos/mobilizados e do desenvolvimento da prática pedagógica que 

configuram a natureza da docência. Nesta discussão são incorporadas, 

especialmente, as contribuições de Morin (1996), Freire (1996), Nóvoa (2000), 

Pimenta (2005; 2007), entre outros, que ajudam na compreensão da temática. 

Focalizando a temática dos saberes docentes na perspectiva da formação e dos 

estudos sobre a identidade da profissão docente, Pimenta (2007) argumenta que as 

pesquisas desenvolvidas nesta área têm se afastado cada vez mais da perspectiva 

formativa baseada na racionalidade técnica que considera o professor como um 

mero executor de decisões alheias, para configurar um campo de investigação que o 

denomina de professor reflexivo15, valorizando o trabalho docente e sua capacidade 

de decidir e de, confrontando suas ações cotidianas com as produções teóricas, 

rever suas práticas e as teorias que as informam.  

                                                           

15  Nessa linha de investigação, D. Schön oferece importante contribuição ao estudo do saber dos 
docentes, caracterizando-o como conhecimento específico e ligado à ação que só pode ser 
adquirido no exercício da prática. Coerente com essa concepção criou as categorias de professor-
reflexivo e o conceito de reflexão-na-ação, e o de relfexão-sobre-a-ação, a partir dos quais o 
professor analisa e interpreta sua própria realidade, lançando um olhar reflexivo sobre o que faz. 
Para um maior aprofundamento sobre essas categorias e conceitos, veja-se: SCHÖN, Donald. 
Educando o professor reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. trad. Roberto 
Cataldo Costa, Porto alegre: Artes Médicas Sul, 2000. Veja-se também: SCHÖN, Donald. Formar 
professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, Antonio. (org.). Os professores e sua 
formação. Lisboa: Dom Quixote, 2002. 
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As investigações nessa perspectiva consideram que o processo de formação deve 

abranger, entre outros aspectos, os saberes produzidos pelas diferentes ciências da 

educação necessários ao desenvolvimento de competências e habilidades que 

ajudem aos professores compreender e investigar a própria atividade docente como 

alicerce de construção de seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo 

de produção/mobilização de novos saberes. 

Ainda de acordo com a autora, a perspectiva formativa que considera o professor 

como um profissional reflexivo,  

tem se configurado como fertilizadora para as pesquisas cujo enfoque é o 
de colaborar com os processos de construção identitária de professores, 
entendendo que o exercício da docência não se reduz à aplicação de 
modelos previamente estabelecidos, mas que, ao contrário, é construído na 
prática dos sujeitos-professores historicamente situados (PIMENTA, 2005, 
p. 11). 

Em estudo desenvolvido a partir de sua prática com alunos de licenciatura, Pimenta 

(2007, p. 18), enfatiza que “a natureza do trabalho docente é ensinar como 

contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados”. Para 

tanto, atribui aos cursos de formação de professores a incumbência de desenvolver 

nos estudantes conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem 

construir seus saberes-fazeres docentes de acordo com as necessidades e desafios 

demandados, cotidianamente, pelo o ensino como prática social. 

Por isso, a prática social deve ser considerada como ponto de partida e ponto de 

chegada do trabalho de formação, possibilitando uma ressignificação dos saberes 

na formação docente. Com base em suas experiências de ensino e pesquisa, a 

autora ressalta a necessidade de se articular, no trabalho de formação, três tipos de 

saberes da docência: a) da experiência, como sendo aquele aprendido pelo 

professor desde quando aluno, assim como o que é produzido na prática num 

processo de reflexão e troca com os colegas; b) do conhecimento, que abrange a 

revisão da função da escola na transmissão dos conhecimentos e as suas 

especialidades num contexto contemporâneo; e c) dos saberes pedagógicos, 

aqueles que abrangem a questão do conhecimento juntamente com o saber da 

experiência e dos conteúdos específicos, sendo construídos a partir da prática, que 

os confronta e os reelabora. 
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De acordo com essa perspectiva, a identidade do professor se baseia na articulação 

dos saberes das áreas específicas, dos saberes pedagógicos e dos saberes da 

experiência, que juntamente com as exigências que as situações concretas de 

trabalho nas escolas lhe colocam, o professor constroi e fundamenta o seu saber-ser 

professor.  

Assim, conforme salienta Pimenta (2007), é por meio dos saberes adquiridos na 

experiência acumulada ao longo da vida, refletida e confrontada com as teorias e 

práticas individuais e coletivas, que o professor vai arquitetando uma forma de ser 

professor. Além disso, nas áreas do conhecimento pedagógico, o docente tem 

acesso aos fundamentos teóricos, científico, técnico, tecnológico e cultural para 

garantir ao aluno a apropriação dos conhecimentos necessários ao seu 

desenvolvimento. Finalmente, nas áreas pedagógicas, o professor localiza o 

referencial que lhe permite trabalhar o conhecimento enquanto processo de ensino 

em espaços coletivos de aprendizagem.  

Como se pode perceber é de fundamental importância a mobilização dos saberes 

experienciais, pedagógicos e científicos, enquanto constitutivos da docência, nos 

processos de construção da identidade de professores. Além disso, como ressalta 

Lima (2011), é importante conceber identidade profissional como uma construção 

individual e coletiva, que envolve a reflexão sobre em que consiste a profissão 

professor e sobre o que significa ser professor, pois os significados sociais 

atribuídos à profissão vão ajudando a articular cotidianamente a sua maneira de 

ensinar, de ser e estar na profissão. 

Nesse raciocínio, o processo identitário se constitui numa relação que envolve o 

indivíduo em sua individualidade, mas que também o abrange como ser histórico e 

social, isto é, “o perfil identitário se constrói a partir da inserção dos sujeitos em 

determinados espaços de trabalhos, de seus valores, do seu modo de situar-se no 

mundo e da sua história de vida pessoal e profissional” (LIMA, 2011, p. 101). 

Entendendo a construção da identidade docente como um processo, ao mesmo 

tempo individual e coletivo, Pimenta (2005) argumenta que este processo ocorre na 

ação de um sujeito historicamente situado e envolve os significados sociais da 

profissão, a reafirmação de práticas já consagradas pelas tradições, o confronto 
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entre teorias e práticas e as redes de relações que os professores estabelecem no 

contexto de exercício do magistério. De acordo com sua compreensão,  

uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da 
profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da 
revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas 
culturalmente e que permanecem significativas; práticas que resistem a 
inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da 
realidade. Ainda, do confronto entre as teorias e as práticas, da análise 
sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de 
novas teorias. Se constroi, também, pelo significado que cada professor, 
enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir 
de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de 
vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e 
anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como a 
partir de sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos 
sindicatos e em outros agrupamentos (PIMENTA, 2005, p. 12). 

Essa rede de relações estabelecida pelos professores no exercício do trabalho 

docente, além dos significados que atribuem à profissão, revela que a identidade 

docente é um processo historicamente construído ao longo de sua trajetória pessoal 

e profissional, e que não pode ser definitivamente fixado. 

Referindo-se a transitoriedade que caracteriza o processo de construção da 

identidade, Nóvoa (2000, p. 16) afirma que, 

a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 
produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais 
adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que 
caracteriza maneira como cada um se sente e se diz professor. 

Esse espaço de construção da identidade docente é complexo, pois os caminhos que 

envolvem a opção, inicial ou não, pelo magistério e a identificação com a profissão 

estão imbricados de questões mais profundas que envolvem, entre outros aspectos, a 

garantia da ocupação, a possibilidade política de interferência no espaço público, o 

compromisso e a ideia de que a escola é um lócus de transformação social.  

Outro aspecto fundamental na construção da identidade docente diz respeito ao 

reconhecimento de que gestos, vontades, experiências, acasos, equívocos e erros 

perceptivos que foram redimensionados em ações, comportamentos e atitudes em 

sala de aula são elementos importantes para repensar a atuação docente, 

ampliando seu conhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo. Tais elementos 

reforçam a perspectiva de que a identidade deve ser entendida sempre em processo 
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e em construção, forjada na inter-relação entre a identidade pessoal e a identidade 

profissional.  

Ainda considerando que a definição da identidade do professor está intrinsecamente 

relacionada à formação, Nóvoa (2000), utilizando-se das colaborações de vários 

autores em suas investigações, propõe a formação numa perspectiva denominada 

crítico-reflexiva, que propicie aos professores os instrumentos de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de uma formação autoparticipada. Considera 

três processos na formação docente: produzir a vida do professor (desenvolvimento 

pessoal), produzir a profissão docente (desenvolvimento profissional) e produzir a 

escola (desenvolvimento organizacional). 

Assim, a formação docente inicia-se pela reflexividade crítica sobre as práticas, 

passando pela (re) construção permanente da identidade pessoal. Reflexão que não 

se limita ao cotidiano da sala de aula, uma vez que o professor troca ideias e 

experiências de diversas formas sejam através de grupos de trabalhos, oficinas, 

relatos, entre outros, exigindo-se um redimensionamento de sua prática educativa 

na perspectiva de construção de um trabalho coletivo e compartilhado. 

Nessa direção, é preciso desmistificar a lógica linear de uma formação da identidade 

docente pautada numa vocação a priori, ou seja, de que é preciso nascer com um 

“dom”, “ter vocação”, pois a formação e a construção da identidade trilham vários 

caminhos, evidenciando a complexidade e as múltiplas dimensões com as quais se 

tecem essas identidades. Assim, ao contrário de ser uma vocação a priori, o 

processo de formação significa instruir, desenvolver, preparar, aperfeiçoar, educar 

através de aprendizagens, interações sociais e troca de experiências, numa 

dinâmica de construção da identidade de cada pessoa. 

Como se pode perceber, a formação profissional se constitui por meio de processos 

complexos, intermediados por saberes e sujeitos que os criam e recriam 

cotidianamente numa inter-relação entre a teoria e a prática. Sendo consideradas 

como formação todas as iniciativas e atividades relacionadas à preparação e ao 

aperfeiçoamento da ação pedagógica.  

Por isso, na concepção de Pimenta (2007), pensar em formação significa pensá-la 

como um continuum de formação inicial e continuada. Entende também que a 
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formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os professores reelaboram os 

saberes iniciais em confronto com as experiências práticas vivenciadas nos 

contextos escolares. 

Esse princípio da formação contínua significa a integração entre o currículo de 

formação inicial e o currículo da formação continuada, uma vez que os processos de 

formação do educador começam antes do início da formação acadêmica e têm 

continuidade durante toda a vida profissional. Portanto, na formação de professores 

é necessário observar os diversos contextos e processos complexos de contatos 

com saberes e com os sujeitos que os criam e recriam cotidianamente. 

A autora ainda destaca a necessidade de se superar a fragmentação entre os 

diferentes saberes, propondo que os profissionais se empenhem em construir os 

saberes docentes a partir das necessidades pedagógicas, considerando a prática 

social como ponto de partida e de chegada que possibilitará uma ressignificação dos 

saberes na formação docente. 

Assim, a superação da fragmentação entre os saberes exige do educador um 

redimensionamento de sua prática docente na perspectiva da construção de um 

trabalho coletivo e compartilhado, de interconexão, de inter-relacionamento, de 

reaproximação das partes com o todo. E, ainda, a exigência de uma atitude 

dialógica, crítica, criativa e transformadora. 

O redimensionamento da prática docente na perspectiva de reaproximação das 

partes com o todo e de uma atitude dialógica do educador, encontra amparo na 

“Epistemologia da Complexidade” à luz do entendimento de Edgar Morin (1996). 

Para o autor, levar em conta a "complexidade", e em particular na Escola, significa, 

entre outras coisas, a dificuldade de explicar as inter-relações existentes entre o 

todo e as partes e a dialógica existente entre ordem e desordem, e não de rejeição e 

exclusão.  

Desse ponto de vista Morin (1996, p. 275) assegura que,  

na escola aprendemos a pensar separando. Aprendemos a separar as 
matérias [...]. Nosso pensamento é disjuntivo e, além disso, redutor: 
buscamos a explicação de um todo através da constituição de suas partes. 
Queremos eliminar o problema da complexidade. Este é um obstáculo 
profundo, pois obedece à fixação a uma forma de pensamento que se 
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impõe em nossa mente desde a infância, que se desenvolve na escola, na 
universidade e se incrusta na especialização.  

Por isso, na elaboração da complexidade, Morin aponta a necessidade de uma 

reforma do pensamento e das instituições para permitir um novo pensar. Nesse 

caso, a educação precisa ser vista como atualização do pensamento complexo, uma 

vez que ultrapassa a simples instrução, transmitindo valores (familiares, sociais e 

universais), o que exigiria a reeducação dos educadores. Retomando as ideias de 

Marx assinala que, para se reformar o ensino e a educação, se deve, antes de tudo, 

começar com a reforma dos educadores. Ressalta ainda que, sem prejuízo dos 

saberes disciplinares, os professores precisam dispor de curiosidades e de 

competências éticas, epistemológicas, políticas cada vez mais sólidas em função 

das responsabilidades e dos desafios que lhes são impostos pela sociedade.  

Ainda na perspectiva da complexidade o autor considera a educação como um 

projeto de reconstrução permanente, através da pluralidade de saberes. Assim “ao 

saber e ao saber-fazer vem juntar-se o desenvolvimento, possível em cada um, de 

um saber ser e estar, que legitima em função da apropriação dos efeitos das trocas 

relacionais, a alteração da infidelidade, e mesmo da traição” (MORIN, 2002, p.556). 

Dessas concepções, emerge a necessidade de se formar um novo educador para 

que a premissa de um novo homem seja possível. 

Assim, de acordo com Morin (2000), impera que haja uma reflexão sobre os saberes 

necessários à educação do futuro, os quais constituem os eixos que devem ser 

trilhados por todos os que pensam e fazem educação, que são: as cegueiras do 

conhecimento: o erro e a ilusão; os princípios do conhecimento pertinente; ensinar a 

condição humana, ensinar a identidade terrena; enfrentar as incertezas; ensinar a 

compreensão; a ética do gênero humano.  

A partir desses eixos, é possível pensar sobre o processo formativo do novo 

educador, o que torna necessária uma reflexão acerca das políticas educacionais e 

suas implicações na formação e, sobretudo, pensar o processo de construção da 

identidade docente e dos saberes, competências e habilidades profissionais 

necessários ao professor no contexto de sua atividade de ensino. 

No contexto das exigências relacionadas à tarefa de ensinar cabe mencionar as 

contribuições de Freire (1996), em especial, as que se encontram descritas no texto 
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“Pedagogia da Autonomia”, onde o autor tece uma síntese de suas ideias sobre a 

profissão docente, sobre o "ofício de mestre" que possibilitam um processo de 

reflexão permanente sobre o compromisso do profissional da educação e os 

conhecimentos necessários ao seu fazer pedagógico.  

Nessa obra, o autor retoma aspectos de suas preocupações de educador, sem 

repetir, evidentemente, o que já foi dito a respeito da temática da formação docente 

ao lado da reflexão sobre a prática educativo-progressista, em favor da autonomia 

do ser dos educados, além de incorporar a análise dos saberes fundamentais 

exigidos no exercício da prática educativa. 

Assim, de acordo com Freire (1996), os saberes indispensáveis à prática docente de 

educadores críticos, progressistas devem ser conteúdos obrigatórios à organização 

programática da formação docente, pois ensinar exige: rigorosidade metódica; 

pesquisa; respeito aos saberes dos educandos; criticidade; estética e ética; 

corporeificação das palavras pelo exemplo; risco, aceitação do novo e rejeição de 

qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre a prática; reconhecimento e 

assunção da identidade cultural; consciência do inacabamento; reconhecimento de 

ser condicionado; respeito à autonomia do ser do educando; bom senso; humildade, 

tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores; apreensão da realidade; 

alegria e esperança; a convicção de que a mudança é possível; curiosidade; 

segurança, competência profissional e generosidade; comprometimento; 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo; liberdade e 

autoridade; tomada de decisões; saber escutar; reconhecer que a educação é 

ideológica; e querer bem aos educandos. 

Contudo, não se pode esquecer de que existem três princípios que norteiam estas 

necessidades: não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos 

não se reduzem à condição de objeto, um do outro, pois quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender; ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção, uma vez que 

inexiste validade no ensino do qual não resulta um aprendizado; e ensinar é uma 

especificidade humana, já que foi aprendendo socialmente que, de acordo com a 

história, homens e mulheres descobriram que era possível ensinar.  
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Esses princípios implicam numa retomada dos fundamentos éticos e 

epistemológicos que orientam a prática dos educadores, bem como uma avaliação 

permanente de seu trabalho, pois conforme explicita o autor, 

quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 
participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 
gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se 
de mãos dadas com a decência e com seriedade (FREIRE, 1996, p. 24)    

É nesse sentido que Freire sublinha a responsabilidade ética de professores e 

professoras no exercício da tarefa docente. Enquanto princípio, o autor se refere à 

ética universal do ser humano enquanto marca da natureza humana que se 

contrapõe, entre outros aspectos, a qualquer manifestação discriminatória de raça, 

de gênero e de classe. É, portanto, por esta ética inseparável da prática educativa 

que os educadores devem lutar, devem vivê-la na prática e testemunhá-la, 

independentemente, de trabalhar com crianças, jovens ou adultos. 

Para tanto, a formação dos docentes deve coincidir com a retidão ética, respeito aos 

outros, capacidade de viver, aprender com o diferente e alinhar saberes 

fundamentais à prática educativo-progressista, de modo que o formando possa se 

assumir como sujeito da produção do saber, desde o início de sua experiência 

formadora. Logo “é preciso que desde os começos do processo, vá ficando cada vez 

mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao 

formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE 1996, p. 23). 

Na perspectiva de Freire, a prática educativa extrapola o simples treino técnico para 

se atingir determinadas habilidades e desempenho de destreza. É necessária uma 

formação com a visão de homem ontologicamente livre e com vocação para ser 

sujeito. De sorte que, se pode afirmar que ensinar não é simplesmente transferir 

conhecimentos, que docência inexiste sem discência, que não há ensino sem 

aprendizagem e vice-versa, e que quanto mais se aprende criticamente, tanto mais 

se constroi e se desenvolve o que o autor denomina de “curiosidade 

epistemológica”, sem a qual não se pode alcançar o conhecimento pleno do objeto.  
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4 CONSTRUÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1 Contexto da Pesquisa: Síntese dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia 

do CFP/UFCG e do CE/UFPB16 

4.1.1 Breve Trajetória do Curso de Pedagogia do CFP/UFCG  

O curso de Pedagogia do Centro de Formação de Professores da Universidade 

Federal de Campina Grande – CFP/UFCG, campus de Cajazeiras, foi criado por 

meio da Resolução n. 294/79 do Conselho Universitário da Universidade Federal da 

Paraíba, tendo iniciado seu funcionamento em 17 de março de 1980. Em 1984, o 

curso foi regulamentado mediante a Resolução n. 01/84 do Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, da UFPB.  

Sua primeira estrutura curricular foi fixada pela Resolução n. 37/80 do 

CONSEPE/UFPB, tendo sido alterada pela Resolução n.º 01/84 do mesmo 

Conselho. O referido curso passou a funcionar, em 1980, com duas habilitações: 

Administração Escolar e Supervisão Escolar, ambas criadas pelo Parecer n. 252/69 

e Resolução n. 02/69 do então Conselho Federal de Educação.  

Para atender ao dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº. 9.394/96, que determina que a formação de professores para a 

Educação Básica seja feita em nível superior, em julho de 1997, foi criado o 

Programa Estudante Convênio/Rede Pública – PEC/RP mediante a Resolução n. 

01/97 do CONSEPE/UFPB, fato que desencadeou a aceleração do processo de 

reformulação do curso, visando atender às exigências do referido programa.  

Diante dessas exigências, a Comissão de Graduação do então Departamento de 

Educação do CFP intensificou o trabalho de elaboração de um novo Projeto 

Pedagógico, o qual foi aprovado em 22 de abril de 2004, alterando a estrutura 

curricular do curso por meio da Resolução n. 05/2004 da Câmara Superior de 

Ensino (CSE), da recém criada Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

                                                           
16

  Cabe esclarecer que, em relação à Caracterização do Campo de Estudo, se fez apenas uma 
síntese dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e do CE/UFPB. 
Para uma leitura mais aprofundada dos referidos documentos veja, em anexo, os textos originais 
dos referidos Projetos Pedagógicos. 



110 

 

Com a nova estrutura curricular o Projeto Pedagógico extinguiu a habilitação em 

Administração Escolar, manteve a habilitação em Supervisão Escolar e instituiu uma 

nova habilitação em Docência, nas séries Iniciais do Ensino Fundamental, que 

passou a funcionar a partir de 2004. 

Com a implantação desse Projeto, verificou-se um aumento significativo na escolha, 

pelos alunos, da habilitação em Docência nas séries Iniciais do Ensino Fundamental 

enquanto que ocorreu uma redução na opção pela habilitação Supervisão Escolar.  

Diante dessa nova realidade, associada às discussões sobre a identidade do curso 

de Pedagogia, marcadas, entre outros aspectos, pelo embate de posições entre as 

questões da formação do especialista e a formação do pedagogo docente, e tendo 

como fundamento legal, a edição da Resolução CNE nº 01, do dia 15 de maio de 

2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares para o curso de Graduação em 

Pedagogia, a Unidade Acadêmica de Educação – UAE passou a rediscutir a 

reformulação do curso de Pedagogia do CFP, o que resultou na elaboração de um 

novo Projeto Pedagógico.  

Entre as justificativas para elaboração de um novo Projeto Pedagógico podem ser 

mencionadas as discussões historicamente acumuladas acerca do curso de 

Pedagogia; as exigências da Lei 9.394/96, LDB, sobre a formação dos docentes 

para atuar na Educação Básica, destacando que “até o final da Década da 

Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço” (Art. 87, § 4º); além da aprovação da 

Resolução CNE/CP n. 01/2006, que aprovou as diretrizes curriculares, definindo a 

docência como base da formação. 

Frente à necessidade de reformulação imposta por esta nova realidade, a UAE/CFP 

apresentou um Projeto Pedagógico de Curso, instituindo a graduação em 

Pedagogia, destinada à formação de professores para atuar na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com duas áreas de aprofundamento de 

estudos: Gestão de Processos Educativos e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

As indicações teóricas que fundamentam a reformulação do curso tomam como 

linha de orientação, estudos relacionados à formação docente, referenciados em 

aportes teóricos e metodológicos educacionais clássicos e contemporâneos. Tal 
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formação é entendida segundo Geraldi et al (1998), como um processo que se dá ao 

longo da carreira docente, consubstanciada através de ações coletivas, alimentadas 

com a reflexão sociopolítica e cultural, na qual os sujeitos sejam capazes de 

pesquisar e conhecer o seu espaço de trabalho, e nele intervir, como um profissional 

consciente, reflexivo e flexível no que concerne ao fazer e ao pensar sobre o que 

faz. 

A reflexão acerca de processos educativos constitui importante eixo de 

aprofundamento do curso, compreendendo a interpenetração da relação 

teoria/prática, buscando formar um profissional crítico-reflexivo (FREIRE, 1996), 

capaz de exercer, na escola, a docência na Educação Infantil e nos anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, além da formação do educador pedagogo para atuar nas 

áreas da EJA e Gestão de Processos Educativos, além de atuar em instituições 

diversas, nas quais ocorra o fenômeno educacional, de modo a promover a melhoria 

da qualidade do ensino.  

Assim, o curso adota uma perspectiva formativa fundamentada em abordagens 

teóricas referentes ao professor pesquisador e ao professor reflexivo, possibilitando 

pensar o ensino como processo permanente de investigação, de descobertas 

individuais e coletivas, que atenda às exigências educacionais da 

contemporaneidade. (ZEICHNER, 1998; GERALDI et al, 1998; SCHÖN, 2002; 

CONTRERAS, 2002; NÓVOA, 2000; TARDIF, 2004; PIMENTA, 2002).   

No desenvolvimento do currículo, a pesquisa é referenciada como princípio 

educativo, além de elemento capaz de proporcionar o protagonismo da ação ao 

docente em formação, com vistas a sua profissionalização (NÓVOA, 2000; 

GOODSON, 2000).  

Nesse sentido, a formação do pedagogo fundamenta-se numa concepção de 

currículo como um espaço político de produção de cultura, ou seja, como 

conhecimento socialmente produzido e organizado para ser transmitido nas 

instituições educacionais, apresentando-se como signo/significado da política 

curricular, corporificando nexos entre saber, poder e identidade. (LOPES; MACEDO, 

2002) e (MOREIRA; SILVA, 1995). 
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Logo, o curso de Pedagogia do CFP pauta-se por uma formação que favoreça a 

compreensão das relações que se estabelecem no trabalho pedagógico, buscando 

enfatizar, em seus componentes curriculares, saberes que sejam socialmente úteis e 

significativos para os grupos sociais envolvidos no processo educativo, enquanto 

espaço ativo e contínuo de produção e criação de sentidos e significações.  

Baseando-se nesses fundamentos, o processo de formação dos profissionais da 

educação foi revisto, considerando que a dita formação se realiza ao mesmo tempo 

em que ocorrem inovações no âmbito social, precisando, portanto, atribuir respostas 

às novas necessidades da sociedade e estabelecer contornos de uma Pedagogia 

que atenda às exigências educacionais e do mundo do trabalho, que seja pertinente 

ao momento histórico-social vigente e à sociedade que se apresenta com complexas 

configurações. 

Nessa direção, a formação profissional oferecida pelo curso está assentada e 

referenciada em conhecimentos históricos, sociológicos, filosóficos, políticos e 

culturais, baseada em suportes textuais que se configuram numa perspectiva 

ampliada de texto e de conhecimento, com diversos matizes teóricos e 

metodológicos. 

O curso propõe uma formação do licenciado em Pedagogia que seja capaz de 

proporcionar o domínio do conteúdo e a compreensão crítica daquilo que ensina, 

incluindo em sua formação, especificidades que contribuam para o trabalho coletivo 

e interdisciplinar na escola, além de propiciar o domínio teórico metodológico para 

desenvolver processos de ensino e de aprendizagem à luz de referenciais teóricos 

pertinentes.  

Essa formação é entendida como um processo permanente de vinculação 

teoria/prática, direcionada para atender às demandas do cotidiano da escola e de 

outras instituições educativas, no contexto sócio-cultural, numa abordagem 

multidimensional de conhecimentos e respeito aos saberes e experiências dos 

sujeitos sociais envolvidos nesse processo.  

Sendo assim, o perfil do egresso do curso de Pedagogia do CFP/UFCG configura-se 

como um profissional com formação humanista, crítico e reflexiva, pautada em 

princípios éticos, habilitado a exercer a docência na Educação Infantil e nos anos 
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iniciais do Ensino Fundamental, com capacidade e compromisso de promover o 

desenvolvimento das instituições educativas da região polarizada pelo município de 

Cajazeiras.  

A formação do estudante de Pedagogia tem por base conhecimentos teórico-

práticos que o habilite a exercer a ação político-pedagógica com competência, no 

sentido de oportunizar aos estudantes um ensino de qualidade, capaz de 

proporcionar o crescimento intelectual, a consciência do seu papel social como 

cidadão e o compromisso com a melhoria das condições de vida da maioria da 

população.  

Esse Pedagogo ainda deve estar preparado para exercer funções inerentes ao seu 

campo de atuação, tendo a ciência Pedagogia como fundamento para a 

compreensão da sua prática. Seu campo de atuação abrange a Educação Infantil; 

os anos iniciais do Ensino Fundamental; a Educação de Jovens e Adultos; a Gestão 

de Processos Educativos; o planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de atividades educacionais, além da elaboração e 

implementação de projetos educacionais de caráter interdisciplinar.  

Por isso, o perfil profissional do pedagogo, suas competências, atitudes e 

habilidades tomam como base uma formação teórica capaz de contemplar a 

diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo do curso, 

conforme estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia. 

Logo, a execução do currículo do curso de Pedagogia do CFP requer 

comprometimento político e envolvimento de todos os sujeitos no desenvolvimento 

do processo educativo, adotando como princípios norteadores: sólida formação 

teórica e interdisciplinar; unidade teoria/prática; gestão democrática; compromisso 

social e ético; trabalho coletivo e interdisciplinar; articulação entre a formação inicial 

e a formação continuada.  

Estes princípios configuram o Perfil do curso de Pedagogia do CFP que tem por 

base a reflexão e a discussão em torno do eixo indissociável teoria/prática, visando 

fortalecer a interconexão que envolve o conhecimento científico e o conhecimento 

escolar, a formação acadêmica e o desenvolvimento profissional.  
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Sua característica fundamental é a formação de professores que sejam capazes de 

atuar em diversos níveis e modalidades da Educação Básica. Pressupõe que os 

egressos do curso possam desenvolver ações educativas, que promovam a inserção 

dos que se encontram à margem do processo de escolarização, além de oferecer 

subsídios para a prática pedagógica no âmbito da escola, conforme estabelecem os 

princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Essa formação busca ainda valorizar a capacidade de interpretação, crítica e ação, 

para que os discentes possam atuar como profissionais críticos e reflexivos da sua 

prática, bem como participar efetivamente nas decisões de gestão e organização de 

processos educativos.  

Para tanto, o currículo do curso encontra-se estruturado a partir de três núcleos: 

Um Primeiro Núcleo de Estudos Básicos – constituído por componentes curriculares 

que procuram assegurar o estudo de diversas áreas do conhecimento, 

estabelecendo a conexão entre o aprofundamento teórico, a realidade sócio-

educacional de atuação do licenciando e os conteúdos da formação e da prática 

profissional. Integram também este núcleo, os componentes Estágio Curricular 

Supervisionado I e II e o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), além dos 

componentes Seminários Temáticos I e II 

O Estágio Curricular Supervisionado, componente curricular obrigatório, visa 

oportunizar ao aluno vivenciar, refletir e participar de atividades realizadas na escola 

e na sala de aula, no âmbito de sua atuação, culminando com a apresentação de um 

relatório crítico-analítico das ações desenvolvidas durante o período de sua atuação 

prática. A participação do estudante nestas atividades é regulamentada pela 

Resolução n. 03/2011 do Colegiado do Curso (ver Resolução - Anexo A). 

No TCC, o aluno elabora um estudo monográfico, de caráter descritivo-analítico, 

resultante da realização de um projeto de pesquisa, articulando aspectos teórico-

metodológicos do trabalho acadêmico, além de explicitar a compreensão de 

fenômenos educativos relacionados com sua área de atuação. O referido TCC 

também é regulamentado por meio da Resolução n. 01/2011 do Colegiado do Curso 

(ver Resolução - Anexo A); 
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Um Segundo Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos – constituído 

por componentes curriculares que permitem ao aluno adquirir conhecimentos 

pertinentes ao aperfeiçoamento profissional, nas áreas de EJA e Gestão de 

Processos Educativos; 

Um Terceiro Núcleo de Estudos Integradores – constituído por atividades 

extracurriculares, como a participação do aluno em seminário, congresso, palestra, 

míni curso, mesa-redonda, simpósio, eventos científicos e projetos institucionais. O 

aproveitamento destas atividades é definido pela Resolução n. 02/2011 do 

Colegiado do Curso (ver Resolução - Anexo A).  

O Currículo do curso de Pedagogia do CFP está organizado de acordo com a 

Resolução nº. 05/2004 da CSE/UFCG, para ser integrado em, no mínimo 3.210, 

assim distribuídas: 2.805 horas destinadas ao Núcleo de Estudos Básicos; dessa 

carga horária, 300 horas são destinadas ao Estágio Curricular Supervisionado e 150 

horas ao Trabalho de Conclusão; 300 horas designadas ao Núcleo de 

Aprofundamento e 105 horas ao Núcleo de Estudos Integradores. A carga horária 

total do curso deve ser integrada em, no mínimo, 09 (nove) e, no máximo, 14 

(quatorze) períodos letivos para o curso diurno; e, no mínimo 10 (dez) períodos e, no 

máximo, 15 (quinze) períodos letivos para o curso noturno.  

O curso oferece 45 (quarenta e cinco) vagas no início de cada período letivo, cujo 

ingresso ocorre de acordo com o que estabelece o artigo 9º da Resolução nº 

26/2007-UFCG que regulamenta o ensino de Graduação na Instituição, ou seja, 

mediante concurso vestibular, transferência (voluntária ou ex-ofício), ingresso de 

graduado, reingresso, reopção de curso e programas acadêmicos específicos. 

O aluno deve matricular-se em, no mínimo, 12 (doze) créditos por período letivo, 

tanto para o curso diurno quanto para o curso noturno; e, no máximo, em 20 (vinte) 

créditos para o curso noturno, e, 25 (vinte e cinco) créditos para o diurno, sendo 

obrigatório cursar 10 créditos a mais, no período destinado à realização do Estágio 

Curricular, para ambos os cursos. 

Quanto à organização do curso por períodos letivos, a distribuição dos componentes 

curriculares visa proporcionar a articulação horizontal (associação, integração e 

inter-relação) e vertical (sequência) desses conteúdos. 
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Assim, os primeiros períodos letivos compõem-se dos conteúdos básicos que 

objetivam proporcionar formação geral por meio dos fundamentos teórico-

metodológicos, além das atividades curriculares referentes aos estudos 

integradores. Os Estágios Supervisionados que permitem a inserção/participação do 

aluno na instituição escolar, ocorrem do quinto ao oitavo períodos letivos para o 

curso diurno e do sexto ao nono para o curso noturno.  

As áreas de aprofundamento são oferecidas a partir do sexto período letivo para o 

curso diurno e do oitavo para o curso noturno. Já o Trabalho de Conclusão do Curso 

tem início nos componentes curriculares Pesquisa em Educação I e II e término no 

último período do curso, com a apresentação do Trabalho Monográfico. Esta 

atividade tem a orientação de um professor coordenador, porém outros professores 

da UAE ou de cursos de graduação do CFP podem orientar o TCC, dependendo da 

área de estudos e interesse de alunos e professores. 

O curso oferece um Programa de Tutoria Acadêmica que se constitui numa atividade 

elaborada em parceria entre o docente/tutor e o estudante interessado em 

construir/sistematizar seu projeto acadêmico, ou seja, a organização de sua vida 

acadêmica de forma a aproveitar, da melhor maneira possível, o espaço/tempo da 

sua formação inicial. 

O programa procura envolver estudantes que apresentem dificuldades na 

organização do trabalho acadêmico e, especialmente, aqueles interessados em 

aprofundar estudos sobre questões do seu interesse, ampliando leituras ou 

preparando-se para desenvolver investigações no âmbito de sua formação 

profissional. 

O referido programa tem sua execução articulada aos núcleos temáticos do curso 

como o Núcleo de Estudos Básicos, o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação 

de Estudos e o Núcleo de Estudos Integradores. Sua execução ainda precisa ser 

regulamentada por Resolução específica do Colegiado do Curso. 

O curso de Pedagogia do CFP também possui um Sistema de Avaliação do 

Processo de Ensino-Aprendizagem que consiste em uma avaliação de forma 

contínua e cumulativa, por meio da utilização de diversos instrumentos como 

relatório de atividades de campo, portfólio, micro-aulas, produção textual, provas 
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escritas e orais, apresentação de seminários, elaboração de projeto de pesquisa, 

diário de itinerância, relatório analítico do Estágio Supervisionado, elaboração e 

apresentação de monografia, entre outros. Além disso, considera-se a participação 

do aluno nas discussões e debates em sala de aula, o domínio da temática 

abordada, a utilização de linguagem acadêmica e a capacidade de apresentação 

dos conteúdos estudados. O sistema de avaliação é regulamentado pela Resolução 

n. 05/2011 do Colegiado do Curso (ver Resolução - Anexo A). 

Finalmente, cabe destacar o Sistema de Avaliação do Projeto do Curso que se 

constitui em um processo realizado anualmente em diferentes aspectos. Assim, 

professores e alunos avaliam os componentes curriculares em relação aos 

conteúdos, aos procedimentos e às referências adotadas; os professores dos 

componentes curriculares oferecidos em cada período letivo avaliam sua 

organização horizontal, a integração dos conteúdos e a forma como são 

trabalhados; e, por último, os professores e alunos avaliam a organização vertical 

dos componentes curriculares, com o objetivo de identificar possíveis lacunas 

apresentadas ao longo do curso. O Sistema de Avaliação do Projeto é 

regulamentado pela Resolução n. 04/2011 do Colegiado do Curso (ver Resolução - 

Anexo A). 

A avaliação desses aspectos tem como objetivo possibilitar a reflexão sobre as 

ações desenvolvidas por professores e alunos, cujos resultados são apresentados 

em Assembleia da Unidade Acadêmica de Educação, presidida pela Coordenação 

do Curso, que após ampla discussão, procura apontar sugestões para a melhoria 

das atividades realizadas e, consequentemente, para a melhoria do curso em todas 

as suas dimensões. 

Em suma, o Curso de Pedagogia do CFP/UFCG busca contribuir para a formação 

de profissionais capazes de apreender e compreender criticamente a complexa 

realidade plural, multifacetada e diversa, para nela intervir, positiva e 

propositadamente, atuando como professor pedagogo em diversas áreas e 

instituições sociais e de ensino. Assim, prima-se pela formação de sujeitos 

intelectualmente autônomos, ética e produtivamente coerentes com um modelo de 

organização social que favoreça a solidariedade, o respeito às diferenças humanas 

e à justiça social. 
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4.1.2 Breve Trajetória do Curso de Pedagogia do CE/UFPB 

O Curso de graduação em  Pedagogia do  Centro de Educação, Campus I da 

Universidade Federal da Paraíba, foi criado pela Lei Estadual Nº 341, de 01 de 

setembro de 1949, autorizado pelo Decreto Nº 30.909, de 27de maio de 1952 e 

reconhecido pelo Decreto Presidencial Nº 38.146, de 25 de outubro de 1955. 

Vinculado inicialmente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que em 1969 

passou a ser denominada Faculdade de Educação, após sua extinção, em 1976, 

passou a integrar o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e, desde sua 

desvinculação em abril de 1979, tornou-se o Centro de Educação. 

No seu currículo original o Curso funcionava em sistema de créditos, com uma carga 

horária mínima de 2.355 (duas mil trezentos e cinquenta e cinco) horas/aula, 

equivalente a 149 (cento e quarenta e nove) créditos, e formava pedagogos com 

Habilitação em Administração Escolar, Orientação Educacional e Supervisão 

Escolar. 

A necessidade de redefinição do Curso ocorreu quando os debates sobre a 

formação do educador se tornaram mais dinâmicos e orgânicos na década de 1980. 

Além disso, mediante orientações emanadas da Comissão Estadual dos Cursos de 

Formação do Educador, professores do Centro de Educação (CE) constituíram a 

Comissão Interna de Reformulação do Curso de Pedagogia em 1984, que 

coordenou os estudos e discussões sobre sua reformulação.        

Dessas discussões resultou uma “proposta preliminar” de Reformulação do Curso, 

considerando a necessidade de aprofundamento dos estudos e análises sobre as 

habilitações do curso, feita por docentes do CE e alunos do Curso de Pedagogia, 

bem como por profissionais que já atuavam no sistema de ensino. Também foi 

sugerida a criação, no curso de Pedagogia, de “áreas de concentração” tais como, 

Educação de Adultos, Educação Especial, Formação para o Magistério (Pré-Escolar, 

Ensino Normal/Ensino de 1º grau - 1ª a 4ª séries) e Educação Rural.       

Após vários encontros, discussões e debates em diferentes grupos de trabalho, se 

evidenciou que o exercício da função de Administrador Escolar estava sendo 

subordinado a interesses políticos partidários e a práticas clientelístas que 
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transformaram este exercício em cargo de confiança dos governantes. Constatou-se 

ainda, que os alunos desta habilitação, em sua maioria, não estavam no exercício da 

função, visto que esta não era considerada para o preenchimento dos cargos. Por 

isso, propôs-se uma desativação temporária da habilitação Administração Escolar. 

Foi, também, proposta uma revisão no Currículo acerca da formação do Supervisor, 

evidenciando que esta deveria partir de um referencial teórico fecundo e emergente 

da realidade brasileira, que pudesse respaldar uma prática de Supervisão 

Educacional fundamentada no compromisso básico de uma educação que melhor 

atendesse às reais necessidades da população.  

Quanto à formação do Orientador, as críticas se voltavam, sobretudo, às atividades 

desenvolvidas pelo Orientador Educacional e à sua formação, tendo em vista a falta 

de definição do tipo de profissional a ser formado e de integração entre as 

Instituições de Ensino Superior que trabalhavam com a formação de 

Pedagogos/Orientadores Educacionais. Por isso, se defendia que em sua atuação, o 

Orientador se identificasse como mediador entre a organização do trabalho escolar e 

o trabalho docente e dos demais profissionais da escola, de modo a garantir as 

condições favoráveis à consecução dos objetivos da educação escolar.        

Tendo em vista os objetivos do Projeto de Reformulação do Curso foram sugeridas 

as seguintes alterações curriculares: implantação do regime anual, maior duração do 

curso noturno, redimensionamento da experiência de magistério, criação de 

Seminário sobre Realidade Educacional Brasileira, criação da disciplina Organização 

do Trabalho Intelectual e redefinição das seguintes disciplinas: Estágio 

Supervisionado, Filosofia da Educação, História da Educação, Economia da 

Educação, Psicologia da Educação, Estatística Aplicada à Educação, Estudo de 

Problemas Brasileiros. Além das mudanças sugeridas, surgiu a necessidade de 

criação de “áreas de concentração”, definidas a partir dos pressupostos político-

pedagógicos que nortearam o projeto de Reformulação do Curso. Com a 

reformulação, foram mantidas a Supervisão Escolar e a Orientação Educacional, 

como áreas de aprofundamento. Além destas, foram criadas mais três áreas de 

aprofundamento: Magistério do Ensino Normal, Magistério em Educação Especial e 

Magistério em Educação de Jovens e Adultos. 
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O projeto previa, no cronograma inicialmente definido, a elaboração de uma nova 

proposta curricular para o curso, até o final do primeiro semestre letivo de 1986, e 

que o segundo semestre deveria ser dedicado a uma ampla discussão dessa 

proposta no CE, visando à sua posterior aprovação pelas instâncias competentes a 

fim de que fosse implantada, em caráter experimental, no início de 1987. No entanto, 

a impossibilidade de conclusão e apreciação, naquele momento, de uma proposta 

global para o curso, em razão da necessidade de superação de questões polêmicas 

e de alguns impasses de natureza e conteúdo diversos no histórico do processo de 

reformulação do Curso de Pedagogia do CE, uma proposta concreta – e global – de 

redefinição do mencionado Curso, foi viabilizada apenas em 1996. 

Absorvendo anos de anseios e trabalho da comunidade universitária, o Curso de 

Pedagogia teve seu Currículo reestruturado e regulamentado pela Resolução n. 

13/96 do CONSEPE, passando a conferir o grau de Licenciado em Pedagogia 

também para o Magistério em Educação Infantil e Ensino Fundamental. O curso 

possui 04 (quatro) áreas de aprofundamento que o aluno deve cursar no último 

período: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Normal, Magistério em 

Educação Especial, Magistério em Educação de Jovens e Adultos e Supervisão 

Escolar e Orientação Educacional.  O Curso funciona em regime seriado semestral, 

com uma carga horária de 3.000 (três mil) horas/aula e com a duração mínima de 

quatro anos e meio no turno diurno e cinco anos e meio no noturno. Atuando nos 

três turnos, o Curso conta com cerca de 1.200 (mil e duzentos) alunos matriculados 

e 112 professores lotados nos três Departamentos do CE: Departamentos de 

Habilitações Pedagógicas (DHP), Departamento de Metodologia da Educação 

(DME) e Departamento de Fundamentação da Educação (DFE). 

O Curso tem como objetivos contribuir para a formação da consciência crítica dos 

futuros profissionais da educação; avançar na construção de uma teoria geral da 

educação; contribuir para a formação de profissionais que tenham condições de 

assumir a docência no campo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e 

coordenar experiências pedagógicas em educação formal e não formal. Para 

concluí-lo, o aluno opta por cursar, no último semestre, uma das quatro áreas de 

aprofundamento anteriormente mencionadas.  



121 

 

Embora essa estrutura curricular instituída pela Resolução Nº 13/96 do CONSEPE 

continue em vigor atualmente, a Coordenação do Curso de Pedagogia 

acompanhando a dinâmica das mudanças sociais e educacionais, em sintonia com a 

Pró-Reitoria de Graduação (PRG) e com a Comissão composta por alunos, 

professores e demais segmentos representativos dos educadores do CE, sintetizou 

as discussões que deram base à criação de um novo Projeto Político-Pedagógico, 

uma vez que as reflexões oriundas do contexto histórico e do cotidiano acadêmico 

apontaram para uma forte exigência de mudança que transcendia alterações 

puramente formais.   

Deste modo, a comunidade dos docentes, discentes e funcionários do CE, em 

processo de avaliação contínua e tomada de consciência da importância dessa 

tarefa educativa, propuseram um novo Curso de Pedagogia resultando numa 

construção coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP).  

De início, nas discussões, foram considerados os aspectos legais da política 

educacional em vigor, bem como as normas vigentes da Universidade, 

compatibilizando-os ao desafio da formação de um pedagogo que seja capaz de 

pensar, decidir, planejar e executar as atividades educacionais em várias instâncias 

e níveis. O processo de discussão foi ainda subsidiado pelo amplo debate nacional 

produzido pelos educadores brasileiros, através de suas entidades representativas, 

do qual decorreram os princípios fundamentais que norteiam a base comum 

nacional para a formação dos profissionais da educação, como a sólida formação, a 

relação teoria/prática e o trabalho coletivo interdisciplinar.          

No âmbito dessas discussões, também se levou em conta o desafio educacional, 

tendo em vista que o avanço científico e tecnológico passa a exigir dos educadores 

uma reavaliação crítica das relações educação, ciência e tecnologia, aumentando, 

assim, a responsabilidade dos profissionais da educação. Além disso, a valorização 

profissional dos educadores se constitui numa das preocupações das universidades 

públicas diante da realidade atual e de sua própria função social. 

Nesse contexto, o curso de Pedagogia construiu o seu PPP tendo como fundamento 

a reflexão, tanto no âmbito da própria UFPB como das discussões internas do CE, 

mediante as ações desenvolvidas pela Comissão de Reformulação e de várias 
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pesquisas encaminhadas junto aos alunos  com o objetivo de acompanhamento e 

avaliação do curso servindo de base para o desencadeamento do processo de 

reformulação do novo PPP do Curso. 

A Base Legal do novo Projeto fundamentou-se na LDB Lei n. 9.394/1996, no 

Parecer CNE/CP 05/2005, na Resolução 34/2004 CONSEPE/UFPB e na Resolução 

CNE/CP N.º 1, DE 15 de maio de 2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia. 

A justificativa para a elaboração do novo Projeto Pedagógico fundamentou-se 

também, entre outros aspectos, no reconhecimento da Universidade como local 

dinâmico de saberes, espaço de diálogo, busca permanente de sintonia com novos 

tempos, atenção às mudanças e renovações, como também impulsionada pelas 

necessidades educacionais da realidade circundante e que deve focar seu 

compromisso com os projetos que buscam a melhoria da educação.  

Levou-se em conta, igualmente, a realidade educacional das redes de ensino 

público do Estado da Paraíba que, na época, apresentava um número significativo 

de professores sem curso superior em pleno exercício da profissão, característica 

que tornou necessidade considerar a Lei nº 9.394/96 – LDB, que em suas 

disposições transitórias, art. 87 parágrafo 4º, preconizava que no prazo de dez anos 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior para atuar na 

Educação Básica.  

Por isso, se entendeu que diante das adversidades as quais está submetida a 

grande parte da população, sobretudo, as que estão diretamente ligadas às relações 

sociais e econômicas que contribuem para a deterioração da qualidade da educação 

ofertada nas escolas públicas, tornou-se necessário que a Universidade, enquanto 

parte desse sistema, procurasse desenvolver ações peculiares que orientassem 

novas práticas educativas, exercendo sua função social de conquista e vivência da 

cidadania dos integrantes da sociedade que se quer democrática.   

 A essas ações acrescenta-se à necessidade de os cursos de formação de 

professores articularem a formação aos aspectos inovadores que se apresentam no 

mundo contemporâneo, sobretudo, no caso do pedagogo, que passa a atuar em 
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espaços escolares e não escolares, na docência, gestão educacional e 

produção/difusão do conhecimento científico e tecnológico no campo educacional. 

Para isso, a urgência em superar a visão dicotômica arraigada no processo ensino-

aprendizagem que separa teoria e prática, sendo fundamental uma concepção de 

currículo que contemple as experiências vivenciadas no âmbito educacional, de 

modo a proporcionar aos alunos a reflexão e a otimização de sua prática 

pedagógica. Dessa maneira, a formação em nível superior possibilitaria ao 

pedagogo a capacidade de atuar nos processos sociais e criar alternativas com 

potencial para enfrentar as problemáticas que emergem no cotidiano de sua atuação 

profissional. 

A construção do PPP do CE fundamentou-se teoricamente nos estudos de diversos 

autores, a exemplo de Veiga (1998). Para esta autora o PPP perpassa a história da 

educação brasileira, sendo objeto de discussão para professores, pesquisadores e 

instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal, todos em busca 

da melhoria da qualidade do ensino. 

Nessa construção, também se destacam as várias alterações processadas na 

legislação do Sistema de Ensino brasileiro, entre elas a LDB 9.394/96, as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil o Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos, Médio e Superior, as Resoluções para os Cursos Sequenciais e para os 

Institutos Superiores de Educação, etc. Além de instituir os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental e Ensino Médio, Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), proposta Curricular para a Educação de 

Jovens e Adultos e mecanismos de avaliação como o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)  e o Exame 

Nacional de Cursos de Graduação. Cabe ainda destacar que no âmbito da 

legislação, o PPP está assegurado no título IV da atual LDB, especialmente, nos 

artigos Art. 12, 13 e 14 da Lei. 

Acompanhando as discussões dos encontros promovidos pelas entidades 

representativas de profissionais da área de formação de professores – FORUMDIR, 

ANFOPE – que deram origem às diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 

Pedagogia, a UFPB, no intuito formar um profissional da educação capaz de 
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interagir com as finalidades da educação e do ensino, embora entenda o não-

acabamento e/ou a indefinição do perfil do pedagogo, tem procurado contribuir 

ativamente com essa discussão, por meio da formulação de uma proposta de 

formação desse profissional através do Curso de Pedagogia, em nível superior.  

Assim, o papel da Universidade, relacionado à formação profissional, necessita de 

uma redefinição que possibilite acompanhar a sociedade e que defina os contornos 

do exercício profissional contemporâneo, entendendo a formação em nível superior 

como tarefa que se realiza ao mesmo tempo em que acontecem as inovações.  

As transformações construídas na luta do movimento dos educadores têm buscado 

responder as mudanças pelas quais passa a escola e apontar alternativas de 

superação da dicotomia professores versus especialistas, teoria versus prática. Por 

isso, a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais pode contribuir para 

fortalecimento da identidade dos cursos de formação de professores tendo a 

docência como base comum de formação de todo educador, da teoria e da prática 

como unidade indissociável na formação do profissional da educação.  

Essa formação deve oferecer ao pedagogo saberes que o possibilite dominar o 

conteúdo e ter a compreensão crítica daquilo que ensina e faz; conhecer e saber 

utilizar as novas tecnologias; ter na sua formação elementos que contribuam para o 

trabalho coletivo e interdisciplinar na escola; ter a compreensão das relações entre a 

escola e a sociedade. 

Para tanto, se pressupõe que o curso de formação ofereça uma sólida 

fundamentação teórica acerca das questões da prática educativa, além de um tempo 

significativo para a vivência e construção de novas práticas, de modo que o aluno 

vincule-se às diferentes realidades, como sujeito social, co-responsável com os 

demais sujeitos das práticas em questão. 

Um curso comprometido com essa concepção de educação insere-se no debate da 

sociedade para poder refletir, adequadamente, sobre os problemas específicos da 

região, enquanto consequência de um movimento social mais amplo.  

Essas considerações levaram a definição dos princípios que atendem a uma 

abordagem pluralista da educação, partindo da interdisciplinaridade implícita no 
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processo educativo, quais sejam: o princípio sócio-histórico do conhecimento; o 

princípio de uma concepção de sociedade com maior justiça social; o princípio da 

compreensão das diferenças; o princípio da compreensão da pesquisa como 

processo educativo; o princípio da compreensão da práxis, enquanto unidade teoria-

prática.  

Assim, o curso de Pedagogia do CE apresenta-se aberto à dinâmica social e atento 

às mudanças que ocorrerem no processo histórico, visando a uma permanente 

avaliação curricular por parte dos professores, alunos e comunidade escolar a partir 

da concepção de que o currículo é tecido em um contínuo processo de construção 

participativa baseada na investigação e prática coletivas. 

O referido curso tem como objetivo a 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 de Jovens e Adultos, 

e/ou na Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Contempla também 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 

englobando o planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de tarefas próprias do setor da educação; avaliação de projetos e experiências 

educativas não-escolares, além da produção e difusão do conhecimento científico-

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

Por isso, o perfil profissional do pedagogo, incluindo suas competências, atitudes e 

habilidades, exige uma formação teórica capaz de contemplar a diversidade de 

conhecimentos e de práticas que se articulam ao longo do curso, conforme 

estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia. 

No que diz respeito ao Campo de Atuação Profissional o licenciado em Pedagogia 

deve atuar na docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do curso de Ensino Médio na modalidade 

Normal, na Educação de Jovens e Adultos, assim como em Educação Profissional, 

na área de serviços e apoio escolar, além de em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos; na gestão educacional, entendida numa 

perspectiva democrática, que integre as diversas atuações e funções do trabalho 
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pedagógico e de processos educativos escolares e não-escolares; na produção e 

difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. 

Em sua atual Composição Curricular, a dinâmica que constitui a formação docente 

abrange atividades integradoras, privilegiando conteúdos que favoreçam a 

compreensão do contexto histórico e sócio-cultural necessários à reflexão crítica 

sobre a educação e a sociedade. Estas atividades contemplam os eixos básicos do 

curso que envolve a relação teoria e prática na integração do saber e do fazer, em 

que a pesquisa e a prática pedagógica constituem os elementos condutores e 

integradores de outros componentes curriculares. 

O curso de Pedagogia oferece formação para o exercício integrado e indissociável 

da docência, da gestão dos processos educativos escolares e não-escolares, da 

produção e difusão o conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. 

Assim, os seus egressos recebem o grau de Licenciados em Pedagogia, podendo 

atuar no Magistério em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. Possui duas áreas de aprofundamento: 

Magistério em Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Funciona nos 

turnos matutino, vespertino e noturno, adotando um regime acadêmico de créditos. 

O tempo para integração curricular para o Curso diurno é de no mínimo 08 (oito) e 

máximo 12 (doze) períodos letivos, enquanto que para o Curso noturno é de no 

mínimo 09 (nove) e máximo 14 (quatorze) períodos. O estudante pode se matricular 

em, no mínimo, 12 (doze) e, máximo, 28 (vinte e oito) créditos por período letivo.  

Em face do objetivo do curso de graduação em Pedagogia e do perfil do egresso, a 

sua carga horária é de, no mínimo, 3.210 horas de efetivo trabalho acadêmico, com 

a seguinte distribuição:           

• 1.680 horas dedicadas aos conteúdos básicos profissionais atividades 

formativas como assistência a aulas, realização de seminários, 

participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e 

centros de documentação, visitas a instituições educacionais e 

culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em 
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grupos cooperativos de estudos. Contemplando também, 300 horas 

dedicadas ao Estágio Supervisionado; 

• 1.140 horas de conteúdos complementares obrigatórios, envolvendo 

atividades teóricas e práticas, além de Seminários; 

• 120 horas de conteúdos complementares optativos; 

• 270 horas de conteúdos complementares flexíveis, em áreas 

específicas de interesse dos alunos. 

Os estudos dos discentes são desenvolvidos mediante disciplinas, seminários e 

atividades de natureza predominantemente teórica que farão a introdução e o 

aprofundamento de estudos; práticas de docência e gestão educacional que 

ensejem aos graduandos a observação e acompanhamento, a participação no 

planejamento, na execução e na avaliação de aprendizagem, do ensino, de projetos 

pedagógicos; atividades complementares envolvendo o planejamento e o 

desenvolvimento progressivo do Trabalho de Curso, atividades de monitoria, de 

iniciação científica e de extensão; estágio curricular que deverá ser realizado, ao 

longo do curso, em Gestão,  Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos e/ou Educação Especial. 

O Estágio Supervisionado é constituído por atividades pedagógicas efetivadas em 

um ambiente institucional de trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que 

se concretiza na relação interinstitucional, estabelecida entre um docente experiente 

e o aluno estagiário, sendo mediado por um professor supervisor acadêmico. Estas 

atividades visam proporcionar ao estagiário uma reflexão contextualizada, como 

condição para construir sua prática, por meio da vivência institucional sistemática, 

intencional, norteada pelo Projeto Pedagógico da instituição formadora e da unidade 

campo de estágio. 

Os Seminários Temáticos têm a função de sintetizar os conteúdos teórico-

metodológicos trabalhados no período letivo. A coordenação é feita por um professor 

que se responsabiliza em articular os diferentes professores ministrantes dos demais 

componentes curriculares do período. Os seminários estão articulados com os eixos 
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do curso de Pedagogia, a saber: Educação e Sociedade; Educação, Política e 

Trabalho; Eixo Educação e Prática Docente. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) busca favorecer ao aluno a 

sistematização de um trabalho acadêmico acerca de uma temática escolhida ao 

longo do curso. O mesmo é elaborado a partir de uma pesquisa, cuja escolha da 

temática é oficializada no penúltimo período, na disciplina TCC, que tem como 

finalidade orientar os alunos na elaboração, formatação e sistematização do 

Trabalho.  

Em suma, o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia do CE foi concebido e 

elaborado mediante a compilação do conjunto de leitura crítica de documentos e 

informações sobre as diretrizes que norteiam os princípios teóricos e metodológicos 

da prática educativa e da reflexão sobre a formação e o fazer do pedagogo, tendo 

em vista o seu compromisso social e a conjuntura contemporânea na qual as 

Universidades buscam reafirmar/rever, por meio de seus currículos, os princípios 

político-pedagógicos que dão suporte às iniciativas educativas a serem 

implementadas. 

Esse curso tem a docência como base da formação do pedagogo, respaldado nas 

transformações por que passa a escola de Ensino Fundamental e na superação da 

dicotomia professor versus especialista e formação de quem pensa versus formação 

de quem faz. Além disso, o Projeto Pedagógico se constitui como documento de 

caráter dinâmico, possibilitando mudanças que estejam sempre de acordo com os 

interesses e necessidades de uma sociedade justa e igualitária. 

4.2 Caracterização Metodológica da Pesquisa 

A pesquisa de campo que subsidia este estudo, como foi mencionada em sua parte 

inicial, está centrada na investigação dos saberes profissionais docentes oferecidos 

nos percursos formativos dos estudantes dos cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e 

do CE/UFPB. Para tanto se elegeu os seguintes objetivos: 
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 Objetivo Geral: 

• Analisar o processo de formação dos estudantes dos Cursos de Pedagogia 

do CFP/UFCG e do CE/UFPB, e sua contribuição na produção de saberes, na 

construção da identidade docente e no redimensionamento das práticas 

pedagógicas.  

 Objetivos Específicos: 

• Caracterizar o processo de formação e de construção da identidade dos 

professores dos anos iniciais de escolarização no Brasil; 

• Investigar os saberes necessários a atuação do professor nos anos iniciais da 

escola de Ensino Fundamental; 

• Identificar os saberes trabalhados nos percursos formativos dos graduandos 

em Pedagogia dos cursos oferecidos pela UFPB e UFCG e suas implicações 

no redimensionamento da prática pedagógica; 

• Conhecer o repertório de saberes, competências e habilidades profissionais 

que os cursos de Pedagogia da UFPB e da UFCG desenvolvem em seus 

Projetos Pedagógicos; 

• Identificar as principais lacunas do curso de Pedagogia no processo de 

formação profissional. 

Tendo em vista às características do seu objeto e dos seus objetivos, o estudo se 

inscreve na perspectiva da pesquisa qualitativa, mediante a utilização das 

abordagens de pesquisa bibliográfica, de campo e análise documental. 

4.3 Discussão Metodológica  

Os princípios teórico-metodológicos constituem as bases de toda investigação 

científica. Como pontua Richardson (1995, p. 32),  

a estratégia utilizada em qualquer pesquisa científica fundamenta-se em 
uma rede de pressupostos ontológicos e da natureza humana que definem 
o ponto de vista que o pesquisador tem do mundo que o rodeia [...] 
proporcionam as bases do trabalho científico.  
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Visando desenvolver o presente estudo, se definiu os recursos (metodologias) para 

auxiliar na investigação. Assim sendo, valendo-se desses recursos, será explicitada 

a opção metodológica, esclarecida a dinâmica de apreensão/verificação da verdade, 

captação e organização dos dados empíricos, bem como as técnicas necessárias 

para coleta e análise das informações.  

Ainda de acordo com Richardson (1995, p. 32), 

é absolutamente necessário que possam ser identificados os pressupostos 
do pesquisador em relação ao homem, a sociedade e o mundo, em geral. 
Fazendo isso, pode-se identificar a perspectiva epistemológica utilizada pelo 
pesquisador. Essa perspectiva orientará a escolha do método, metodologia 
e técnicas a utilizar em uma pesquisa.  

As questões desta pesquisa foram tratadas a partir de uma perspectiva qualitativa, 

pois segundo Gamboa (2003), na realização de uma pesquisa de cunho qualitativo 

se busca a utilização de instrumentos mais abertos. O autor acrescenta ainda que se 

deva buscar a recuperação dos contextos sociais e culturais em que as palavras, os 

gestos, os símbolos, as figuras, as diversas expressões e manifestações humanas 

tenham um significado específico. 

4.4 Sujeitos, Universo e Instrumentos da Pesquisa  

O estudo teve como sujeitos participantes os Coordenadores dos Cursos de 

Pedagogia do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de 

Campina Grande e do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, 

além de alunos concluintes dos dois Cursos. Desenvolveu-se por meio de uma 

pesquisa de campo do tipo descritiva, exploratório-analítica, de natureza qualitativa.  

O objetivo da pesquisa exploratório-analítica, segundo Backes et al (2011, p. 3), 

é compreender as razões e motivações subentendidas para determinadas 
atitudes e comportamentos das pessoas/fenômenos, proporcionando a 
formação de ideias para o entendimento do conjunto do problema, 
concretizado por meio de análise aprofundada dos achados. 

Na pesquisa de natureza qualitativa se parte do pressuposto de que as pessoas 

agem em função de suas crenças, percepções e valores. Além disso, seus 

comportamentos têm sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer 

de modo imediato, precisando ser desvelado. Por isso, se buscou investigar como 

dimensões de análise o repertório de saberes oferecidos no percurso de formação 

dos graduandos em Pedagogia nos Cursos do CFP/UFCG e do CE/UFPB, visando o 
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redimensionamento de suas práticas pedagógicas no contexto de atuação dos anos 

iniciais de escolarização.  

Segundo Kerlinger (1979), os estudos de campo são investigações científicas 

destinadas a descobrir relações e interações entre variáveis sociológicas, 

psicológicas e educacionais, no âmbito de estruturas reais. Assim sendo, o estudo 

foi desenvolvido a partir de uma perspectiva de investigação que teve como enfoque 

o interesse em analisar os processos formativos, a produção de saberes e a 

construção da identidade docente dos formandos do Curso de Pedagogia, 

enfatizando os limites e possibilidades de redimensionamento de sua prática 

pedagógica em sala de aula. Com essa análise se procurou perceber e interpretar 

os sentidos e os significados que se expressam no fenômeno estudado. 

O universo da pesquisa foi constituído por dez (10) estudantes concluintes, que já 

atuam como professores17, dos Cursos de Pedagogia da Universidade Federal de 

Campina Grande – Campus de Cajazeiras (Centro de Formação de Professores) e 

da Universidade Federal da Paraíba – Campus de João Pessoa (Centro de 

Educação), sendo quatro (04) do CFP/UFCG e seis (04) do CE/UFPB, além dos 

Coordenadores dos dois cursos, os quais foram submetidos aos procedimentos de 

utilização de entrevistas. 

Inicialmente a pesquisa foi apresentada aos participantes, esclarecendo os objetivos 

do estudo e informando que seriam feitas algumas perguntas e que suas respostas 

seriam gravadas, mas que teria total liberdade para mudar as respostas caso 

achassem necessário. Essa volta ao entrevistado dando-lhe a possibilidade de ouvir 

e talvez reconsiderar suas proposições durante a entrevista, de acordo com Cripa 

(1998), cumpre um compromisso ético presente em qualquer situação que se utilize 

a entrevista, tanto no que diz respeito à pesquisa de caráter científico, nas ciências 

sociais como aquelas de conteúdo jornalístico. 

                                                           
17  A seleção da amostra dos estudantes foi intencional. Assim, ao selecionar estudantes concluintes 

se buscou conhecer os saberes, as dificuldades e as lacunas do curso de Pedagogia a partir da 
concepção dos discentes que praticamente vivenciaram a totalidade do processo formativo. Além 
disso, com a seleção dos estudantes quem já atua como professores se tentou verificar em que 
medida os saberes trabalhados no percurso de formação dos graduandos contribuem para o 
redimensionamento das práticas pedagógicas. 
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As entrevistas foram realizadas com apoio de um roteiro, (ver Apêndice A e B), 

visando estabelecer questões que possibilitassem alcançar os objetivos, ou seja, 

questões importantes a serem propostas que precisam ser conhecidas. Durante os 

meses de setembro e outubro de 2012 foram realizadas entrevistas individuais com 

os Coordenadores de curso e com cada estudante. As entrevistas foram gravadas 

em áudio e transcritas na íntegra com a autorização prévia, mantendo a 

originalidade da fala dos sujeitos investigados para posterior análise. 

Após a realização das entrevistas, as repostas foram transcritas e elaborado um 

quadro ilustrativo com as características dos estudantes sujeitos da pesquisa. Em 

seguida, foram destacados os pontos mais importantes de cada resposta, para esta 

pesquisa. Na execução desses procedimentos foi adotada uma perspectiva 

metodológica em que se manteve uma atitude de respeito às concepções dos 

envolvidos, “analisando as entrevistas como expressão de ideias e práticas de 

sujeitos em formação” (DALRI, 2007, 46). 

A coleta das informações ocorreu em dois níveis: No primeiro nível se buscou, 

mediante a análise documental, conhecer as experiências e os saberes oferecidos 

aos formandos no cotidiano de sua formação profissional. Para tanto, foi adotada 

como dimensão de análise: o repertório de saberes, competências e habilidades 

profissionais oferecidos nos percursos formativos dos estudantes dos cursos de 

Pedagogia do CE/UFPB e do CFP/UFCG em seus Projetos Pedagógicos.  

No segundo nível foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas uma vez que esta 

técnica permite ao entrevistado contribuir no processo de investigação com 

liberdade e espontaneidade sem perder a objetividade. Como pontua Triviños (1987, 

p. 146) a entrevista semi-estruturada, 

[...] parte de certos conhecimentos básicos apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Desta forma, o informante seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de duas experiências dentro 
do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar do 
conteúdo da pesquisa. 

As ditas entrevistas foram constituídas de temas previamente elaborados, 

contemplando os principais conteúdos temáticos das dimensões de análise, 
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informações e esclarecimento de itens que pudessem favorecer a compreensão da 

realidade estudada.  

Por meio desses instrumentos se buscou conhecer dos estudantes as seguintes 

dimensões: escolha do curso; o que os formados destacam de importante na 

construção do seu repertório de saberes durante os processos de formação; o que o 

curso tem oferecido aos graduados para o desenvolvimento profissional e da prática 

pedagógica; os aspectos mais importantes do processo de formação e da prática 

pedagógica que ajudam no processo de construção da identidade docente; as 

principais dificuldades enfrentadas pelos formados durante o percurso formativo; as 

principais lacunas do curso durante o processo de formação. 

Com relação aos Coordenadores de Curso, se investigou as seguintes dimensões: 

como se deu o processo de reformulação do Curso e sua implementação após a 

aprovação da Resolução CNE/CP n. 1/2006, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura; as contribuições 

desta legislação na superação da dicotomia entre o pensar e o executar, e, 

consequentemente, para a construção da identidade docente; os saberes, 

competências e habilidades trabalhadas no percurso formativo; as principais lacunas 

no âmbito da formação oferecida pelo Curso de Pedagogia do CFP/UFCG e do 

CE/UFPB.  

A coleta das informações teve ainda como parâmetro, além dos aspectos 

relacionados à construção, (re) construção da identidade docente, a investigação de 

elementos sobre a produção de saberes e a aquisição de competências e 

habilidades profissionais exigidas do professor no cotidiano de sua atividade de 

ensino, objetivando levantar as informações junto aos sujeitos investigados. 

A análise das informações obtidas por meio das entrevistas foi feita de acordo com a 

Análise de Conteúdo, definida por L. Bardin (1977, p. 42), que a considera como, 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 
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Minayo (2000b, p. 74-5) enfatiza as funções da técnica de análise de conteúdo nas 

pesquisas quantitativas e qualitativas no que diz respeito à verificação das hipóteses 

ou questões da pesquisa e quanto aos sujeitos pesquisados. Ainda de acordo com a 

autora, a análise de conteúdo abrange as fases de pré-análise, exploração do 

material e o trabalho de tratamento e interpretação dos resultados obtidos. 

A escolha dessa abordagem se deu porque o emprego da técnica de análise de 

conteúdo se presta para o estudo das motivações, atitudes, valores, crenças, 

tendências, colocando objetividade e cientificidade, ao mesmo tempo em que 

permite ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na interpretação e 

alcançar um posicionamento crítico diante do conteúdo de documentos, textos 

bibliográficos, entrevistas ou observação. 

No entanto, é necessário ter uma preocupação de, através da análise de conteúdo, 

não se ater apenas à interpretação de textos, fazendo a articulação com os 

contextos em que foram gerados e/ou são assumidos.  

Com o objetivo de superar essa dificuldade, Minayo (1992) apresenta uma proposta 

de interpretação qualitativa de dados, denominada de método hermenêutico-

dialético, que procura situar a fala dos atores sociais em seu contexto para melhor 

ser compreendida. Essa compreensão tem como ponto de partida, o interior da fala 

e, como ponto de chegada, o campo da especificidade histórica e totalizante que 

produz a fala. 

O método de análise da referida autora destaca dois pressupostos: o primeiro diz 

respeito à ideia de que não há consenso e nem ponto de chegada no processo de 

produção de conhecimento e, o segundo, se refere ao fato de que a ciência se 

constroi numa relação dinâmica entre a razão daqueles que a praticam e a 

experiência que surge na realidade concreta. A autora conclui que os resultados de 

uma pesquisa constituem-se sempre numa aproximação da realidade social, que 

não pode ser reduzida a nenhum dado de pesquisa. 

Considerando os pressupostos apresentados por Minayo (1992) e as técnicas de 

Análise de Conteúdo definidas por Bardin (1977), a análise das informações, obtidas 

através das entrevistas, foi feita inicialmente por meio de uma leitura frequencial, ou 

seja, o registro das contribuições, ou de qualquer aspecto citado pelos participantes 
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no momento da entrevista. Em seguida, foi feita uma análise transversal, isto é, as 

entrevistas foram recortadas em torno de cada tema-contribuição, quer dizer, tudo 

que foi afirmado acerca de cada aspecto, no decorrer da entrevista, seja qual tenha 

sido o momento em que a afirmação tenha tido lugar.  

 Para tanto, foram adotados como procedimentos de análise as seguintes etapas: 

a) Separação dos temas por grupo de trabalho; 

b) Leitura flutuante das entrevistas com recortes em torno de cada tema; 

c) Agrupamento das falas por sub-temas; 

d) Construção do texto, confrontando e/ou corroborando a fala dos sujeitos 

entrevistados com os aportes teóricos adotados. 

Portanto, esta investigação buscou contribuir com o aprofundamento das discussões 

sobre o processo de produção/mobilização de saberes e da construção da 

identidade docente por meio da aquisição de conhecimentos, competências e do 

saber-fazer vivenciados pelos graduandos nos percursos formativos oferecidos 

pelos cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e do CE/UFPB, que servem de 

fundamento para atuação do docente no contexto dos anos iniciais da escola de 

Ensino Fundamental. 
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5 - DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

No percurso metodológico da tese se enfatizou que, por causa das características 

do seu objeto e de seus objetivos, este estudo se inscreve na perspectiva da 

pesquisa qualitativa, mediante a utilização das abordagens de pesquisa bibliográfica, 

de campo e análise documental. Por isso, o momento de análise dos dados consistiu 

mais em uma descrição do processo vivido do que propriamente na apresentação 

dos dados exatos, mensuráveis, pois um dos aspectos que caracterizam as 

pesquisas qualitativas é que seus achados são predominantemente descritivos 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1996).  

Cabe ressaltar, ainda, que na pesquisa qualitativa embasada em um modelo 

reflexivo se busca a utilização de instrumentos mais flexíveis, e a coleta das 

informações é feita com base em esquemas que orientam e direcionam 

teoricamente o olhar do pesquisador, delimitando o seu campo de análise. Assim, o 

pesquisador não analisa os achados em sua totalidade, mas sim uma determinada 

perspectiva. 

Também se mencionou, no percurso metodológico, que o estudo teve como sujeitos 

de pesquisa dez (10) estudantes concluintes do curso de Pedagogia e que já atuam 

como docentes, sendo 04 (quatro) do CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, e seis 

(06) do CE/UFPB, Campus de João Pessoa, além dos Coordenadores destes dois 

Cursos. 

Realizadas as doze entrevistas com os sujeitos investigados, teve início a análise 

dos achados destacando, inicialmente, as características dos estudantes 

participantes da pesquisa. Em seguida, procedeu-se a análise de suas falas, bem 

como das informações obtidas junto aos Coordenadores de curso. 

Os estudantes foram caracterizados de acordo com as iniciais de seus nomes e da 

cidade onde o Curso está situado, se estabelecendo as seguintes denominações:       

C-CZ; E-CZ; M-CZ; R-CZ; A1-JP; A2-JP; G-JP; P-JP e V-JP. Já os Coordenadores 

de curso foram caracterizados de acordo com a identificação do Centro Educacional 

a que pertencem, se configurando as seguintes denominações: C-CFP e C-CE. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES SUJEITOS DA PESQUISA 

 
 

Participante 
 

Sexo 
 

Idade 
 

Experiência em 
Magistério 

 
Nível de 
Atuação 

 
Formação 
em Nível 

Médio 
 

C - CZ 
 

 
Feminino 

 
30 anos 

 
07 anos 

Educação Infantil 
e Anos Iniciais do 

1º ao 5º anos 

 
Curso Normal 

 
E - CZ 

 

 
Feminino 

 
22 anos 

 
04 anos 

 
Educação Infantil 

 
Científico 

 
M - CZ 

 

 
Feminino 

 
25 anos 

 
06 anos 

Educação Infantil 
e Anos Iniciais do 

1º ao 5º anos 

 
Curso Normal 

 
R - CZ 

 

 
Feminino 

 
22 anos 

 
03 anos 

 

 
Anos Iniciais do 1º 

ao 5º anos 

 
Científico 

 
A1 - JP 

 

 
Feminino 

 
27 anos 

 
03 anos 

 
Anos Iniciais do 1º 

ao 5º anos 

 
Científico 

 
A2 - JP 

 

 
Feminino 

 
38 anos 

 
15 anos 

Supervisão 
Escolar e Anos 

Iniciais do 1º ao 5º 
anos 

Curso Normal 
e Licenciatura 

em Letras 

 
G - JP 

 

 
Feminino 

 
26 anos 

 
03 anos 

 
Anos Iniciais 1º 

ano 

 
Científico 

 
L - JP 

 

 
Feminino 

 
30 anos 

 
02 anos 

Educação Infantil 
e Anos Iniciais do 

1º ao 5º anos 

 
Curso Normal 

 
P - JP 

 

 
Feminino 

 
23 anos 

 
03 anos 

 
Anos Iniciais do 1º 

ao 5º anos 

 
Científico 

 
V - JP 

  

 
Feminino 

 
24 anos 

 

 
03 anos 

 
Anos Iniciais 1º e 

2º anos 

 
Científico 

 
 Fonte: Entrevista com as estudantes (2012). 

A análise do quadro ilustrativo permitiu destacar a predominância das mulheres nos 

cursos de formação de professores, especialmente, no curso de Pedagogia, além da 

significativa presença feminina na atuação docente no âmbito da Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental do 1º ao 5º anos, pois se constatou que os 

dez (10) sujeitos estudantes participantes da pesquisa são do sexo feminino.  

Analisando os dados no que diz respeito às características dos sujeitos investigados 

neste estudo, se observou que são todos do sexo feminino; apresentam idade 

variando entre 22 e 38 anos; possuem tempo de experiência em magistério variando 

entre 02 e 15 anos; atuam na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º anos, além de mostrar uma estudante que atua também na 

área da Supervisão Escolar; têm formação em nível médio no chamado curso 
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Científico e Ensino Normal, e uma estudante que além do Ensino Normal, também 

possui graduação em Letras. 

Um dado significativo refere-se à média de idade das participantes da pesquisa, pois 

se observou que das 10 (dez) estudantes entrevistadas, 5 (cinco) delas, ou seja, 

50% estão concluindo o curso de graduação com até 25 anos de idade.  

Outra constatação diz respeito à formação anterior das estudantes, quando se 

observou que apenas 03 (três) delas têm formação em nível médio no Curso Normal 

e uma estudante que além desta formação, também possui formação em nível 

superior com Licenciatura em Letras, o que equivale a 40%. As demais 

participantes, o que corresponde a 60%, não possuem formação específica na área 

do magistério, embora já estejam atuando na Educação Infantil e/ou nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, demonstrando que alguns docentes que atuam 

neste nível de ensino ainda não possuem formação específica para atuar na área 

educacional. 

5.1. Descrição e Análise dos Dados da Pesquisa com as Estudantes 

Após a descrição das características das estudantes, iniciaram-se as análises de 

suas falas obtidas por meios de entrevistas semi-estruturadas. As análises foram 

realizadas agrupando as respostas em seis temas, partindo do roteiro da entrevista: 

a) Motivação para a escolha do curso ou da profissão;  

b) Processo de formação e a construção do repertório de saberes das estudantes; 

c) Formação, desenvolvimento profissional e o redimensionamento das práticas 

pedagógicas;  

d) Processo formativo, prática pedagógica e a construção da identidade docente; 

e) Principais dificuldades enfrentadas no percurso formativo; 

f) Principais lacunas identificadas no curso de Pedagogia durante o processo de 

formação. 
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Os dados foram analisados enfatizando os pontos com maior destaque em cada 

tema abordado durante a entrevista com as estudantes, sendo desconsideradas 

algumas falas em que havia repetição nos argumentos apresentados. 

Tema 1: Motivação para a Escolha do Curso ou da Profissão 

No tema referente à motivação para a escolha do curso ou da profissão se procurou 

identificar, junto às estudantes entrevistadas, os principais motivos que influenciaram 

na decisão de suas escolhas pelo curso de Pedagogia, um curso superior na área 

de formação de professores. Esta indagação se deu porque, embora vários aspectos 

relacionados à formação do profissional da educação já tenha sido analisados e 

discutidos, ainda são poucos os estudos que buscam compreender os caminhos 

percorridos pelos profissionais para chegar à profissão e quais motivos influenciaram 

na escolha do curso de Pedagogia (DARLI, 2007). 

Corroborando com essa discussão Basílio e Machado (2012) consideram que a 

escolha por um curso superior não acontece de forma aleatória, pois envolve tanto 

fatores subjetivos quanto fatores objetivos, como o ambiente social, familiar, 

influência de amigos, os fatores socioeconômicos, experiências de vida profissionais 

e sociais, entre outros. Todos estes elementos constituem etapas significativas para 

a tomada de decisões tanto no âmbito acadêmico quanto profissional.  

Por isso, a compreensão desses fatores ou motivos se tornou relevante, 

considerando que a escolha do curso superior representa uma das etapas mais 

conflitante na trajetória escolar, podendo repercutir na carreira profissional futura e 

na auto-realização pessoal e profissional, tendo em vista a grande importância que 

esta escolha assume no “plano individual, já que envolve a definição das futuras 

experiências profissionais, significando, principalmente, a definição de quem ser 

muito mais do que fazer” (SARAIVA; FERENC, 2012, p. 01).  

Como se pode observar, a escolha da profissão envolve vários fatores além de estar 

vinculada a experiência de vida de cada sujeito. Segundo Valle (2002, p.174), 

“escolher uma profissão é atribuir um sentido a uma função social situada em 

relação a sua vida, é tomar lugar em uma estrutura social e em um sistema de 

relações interpessoais com o objetivo de construir uma ‘imagem de si”.  
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Em outro estudo que investiga a procura pelos cursos de formação de professores, 

Valle (2006) observa que esta opção está relacionada à subjetividade dos sujeitos, a 

valores altruísticos e de realização pessoal, a imagem que os mesmos têm de si, 

assim como as experiências vividas no cotidiano. Por isso, a vocação, o amor pelas 

crianças, pelo saber e profissão somados a vontade de consolidar uma 

independência financeira e à possibilidade de transformação da realidade são os 

fatores mais apontados pelas mulheres para escolha do curso de Pedagogia, o que 

justificaria, inclusive, a femininização do magistério na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Os fatores apontados pela autora são confirmados pelos dados desta pesquisa, 

pois, como mencionado anteriormente, os dez (10) sujeitos investigados neste 

estudo são todos do sexo feminino. Além disso, a pesquisa, ora realizada, corrobora 

com os estudos anteriores, quando se verifica que os sujeitos pesquisados apontam 

uma rede complexa de significados sociais atribuídos à profissão docente como 

motivos para escolha do curso de Pedagogia, conforme se pode observar nos 

argumentos a seguir (as unidades e/ou trechos significativos estão em negrito nas 

falas):  

“Eu já tinha feito o ensino médio e depois fiz o normal em nível médio, que antes era o Pedagógico, 
e no decorrer do curso eu me identifiquei com o ser professora, né? e quis me aprofundar mais. 
Então, eu quis fazer o curso de Pedagogia para aprofundar mais e melhorar a minha prática, como 
também ter o curso superior, que eu considero importante” (Estudante C-CZ). 

“Bem, um dos maiores motivos foi a questão de ter cursado por quatro anos o Ensino Normal, o 
antigo magistério. Então, eu achei necessário ter também um curso superior para fazer um 
casamento, digamos assim, no magistério aprendendo mais, assim. O Curso Normal trabalha mais 
com os alunos como se comportar na sala, mais a prática. Já no curso de Pedagogia é mais teoria. 
Então, eu achei interessante por esses dois motivos, porque eu juntei a prática com a teoria, pra 
mim foi gratificante. E, também, uma a parte fundamental é eu gostar de crianças” (Estudante L-JP). 

“Bom, um dos primeiros motivos que me chamou a atenção para fazer esse curso foi eu sempre ter 
admirado muito a área da educação. E assim, quando eu vi o leque de oportunidades que o curso 
de Pedagogia oferecia, eu me senti interessada em fazer e me aprofundar mais nessa área. E 
assim, hoje, eu consigo dizer que não fiz a escolha errada, que tô no curso porque gosto de 
verdade” (Estudante E-CZ). 

“Fui influenciada por minha mãe e comecei numa faculdade particular. Aí quando eu entrei na 
Universidade Federal, aí foi que eu gostei mais, porque ela oferece um leque de possibilidades, 
pesquisa extensão, monitoria e eu fui me envolvendo nos projetos da Universidade” (Estudante R-
CZ). 

“Primeiro porque boa parte da minha família são professores, minhas irmãs, primas, tias, a maioria 
são professores. Então, eu sempre sonhei em ser professora desde criança. Mas, também tinha 
outro sonho que era na área da saúde, mas eu optei em fazer primeiramente a área da educação, 
Pedagogia, que é uma área que eu gosto muito, se trabalha muito com a formação do ser humano. 
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E aí, eu fui percebendo a importância de um pedagogo, profissional, não só no ambiente escolar, 
mas também no ambiente hospitalar e em outros ambientes que o curso agora estar proporcionando 
isso. Então, me apaixonei pela área, atuo já há três anos” (Estudante A1-JP). 

“Bem, o motivo que me levou a escolha do curso, foi por minha família já ser, tem vários 
professores na minha família, vários educadores, e eu sempre fiquei espelhando neles, minha tia 
é professora, e eu sempre tive essa vontade de ser professora, porque eu sempre tive vontade de 
ensinar a alguém, o que eu pudesse ensinar eu queria estar ensinando. Eu não fiz outra escolha, a 
escolha foi certa, estou realizada com o meu curso, estou muito feliz profissionalmente com esse 
curso” (Estudante G-JP). 

A fala das estudantes permitiu constatar que os parâmetros de maior relevância na 

escolha do curso de Pedagogia envolvem motivos de ordem familiar; aspectos 

relacionados à trajetória escolar, isto é, por já ter um curso de magistério em nível 

médio; a identificação com o ser professora; a possibilidade de melhoria da prática 

pedagógica; as oportunidades oferecidas pelo curso, gostar do curso ou de trabalhar 

com crianças; a importância social do pedagogo além da realização pessoal e 

profissional. Consideraram estes, os motivos mais relevantes para a escolha do 

curso. 

Além desses parâmetros apontados como tendo relevância na escolha do curso, 

outro aspecto que chamou a atenção nos dados analisados diz respeito a 

constatação de que cinco (05) alunas, o que corresponde a 50% dos sujeitos 

entrevistados, não escolheram o curso de Pedagogia como primeira opção, 

pretendendo cursos como Psicologia, curso na área da saúde, Nutrição, Letras ou 

outro curso, como se pode perceber nas falas abaixo: 

“Bem, de início quando ainda estava fazendo o ensino médio, eu comecei a ensinar reforço na 
minha casa, ensinava a crianças do Ensino Fundamental I, ai quando eu concluí o ensino médio, 
nesse mesmo ano, eu tentei vestibular para outro curso, mas não fui bem sucedida” (Estudante 
R-CZ). 

“Primeiramente, como eu fiz inscrição para o vestibular, eu ia fazer pra Nutrição, porque pra mim é 
uma área que eu me identifico. Mas, na hora assim, porque também os familiares, mamãe é 
formada em magistério, tem o magistério e eu tenho tios que tem Pedagogia, inclusive um até já 
trabalhou aqui na Universidade, e outros trabalham também, em outras áreas. Aí eu despertei o 
interesse de querer fazer pra Pedagogia, então na hora do vestibular, eu fiz pra Pedagogia. Aí passei, 
junto com as minhas outras colegas, foi por causa disso mesmo, aí estou dando continuidade ao 
curso” (Estudante P-JP). 

“Quando eu fiz vestibular em 2008, eu prestei para Psicologia, só que minha pontuação não foi 
suficiente pra o curso. Aí quando chegou a época de reopção de curso, de qualquer modo eu queria 
entrar na Universidade porque eu sabia que tinha a opção de transferência de curso, e sabia também 
que de uma área para a mesma área era mais fácil. Portanto, entrei em Pedagogia com esse 
objetivo. Quando o tempo foi passando que eu fui pagando algumas disciplinas no curso, fui vendo 
que tinha alguma coisa que eu buscava, que era algo que eu esperava buscar na Psicologia, eu tava 
encontrando de outro modo, mas dentro da Pedagogia, já que o meu objetivo era cuidar de 
crianças, inclusive pensava em trabalhar como psicóloga de escola ou algo relativo a isso. Ai com o 
passar do tempo eu fui vendo dentro do curso de Pedagogia que eu poderia me realizar ali e fui 
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encontrando de fato algumas coisas que eu buscava para minha profissionalização” (Estudante V-
JP). 

Os dados desta pesquisa reforçam os estudos desenvolvidos por Saraiva e Ferenc 

(2012) no qual se constatou que a escolha do curso pelos sujeitos não se tratou, em 

grande parte, de uma primeira opção, mas em virtude da não-aprovação em outros 

cursos pretendidos ou da maior facilidade de aprovação para o curso de Pedagogia. 

Outro elemento relevante apontado pelas discentes como referência para a escolha 

do curso de Pedagogia foi a atuação de familiares em atividades profissionais 

vinculadas à Educação.  

Com base nos dados desta pesquisa e em estudos anteriores, se pode afirmar que 

as experiências existenciais de cada sujeito constituem elemento norteador de suas 

atitudes e escolhas, podendo, assim, facilitar ou dificultar o seu ingresso no curso 

superior pretendido. De sorte que, a escolha por um curso superior ou o sucesso na 

aprovação por um curso pretendido não decorrem, unicamente, de dons e talentos 

individuais, mas da influência de sua origem social e cultural que se torna elemento 

elucidativo de suas escolhas pelo curso de Pedagogia.  

Contudo, os dados, ora apresentados, revelaram um aspecto importante quando se 

percebeu que, mesmo a escolha do curso de Pedagogia não tendo sido a primeira 

opção de algumas estudantes, após o ingresso no mesmo e, principalmente, a 

inserção nas situações concretas de exercício do magistério, as discentes tendem a 

gostar do curso em virtude do leque de oportunidades de atuação profissional 

oferecido e de sua importância como curso superior que, ao estabelecer a 

articulação entre o conhecimento teórico e a prática, possibilita a melhoria e o 

aprofundamento da prática pedagógica, bem como a realização profissional, fazendo 

com que as estudantes permaneçam não só no curso, mas também na profissão de 

professoras. 

Tema 2: Processo de Formação e a Construção do Repertório de Saberes das 

Estudantes 

Neste tema foram evidenciados os saberes oferecidos no percurso de formação do 

curso de Pedagogia, no sentido de identificar, na concepção das estudantes, os 

conhecimentos e conteúdos trabalhados nas disciplinas ao longo do curso e os 

procedimentos didáticos adotados pelos professores na dinâmica do processo 
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formativo que mais contribuíram para a construção de seu repertório de saberes. Em 

outras palavras, se enfatizou aquilo que estes sujeitos dominam em termos de 

saberes, habilidades e competências para poder ensinar, isto é, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo e como estes saberes podem contribuir para o 

redimensionamento das práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula.   

A este respeito, os depoimentos das estudantes revelaram que os saberes 

adquiridos na área de Psicologia são os que mais se destacam como contribuintes 

de seus repertórios de saberes. Estes saberes são apontados como fundamentais 

no que se refere ao entendimento sobre o comportamento criança, sobre como ela 

aprende, para saber como lidar com as dificuldades de aprendizagem, na forma de 

conviver e de se relacionar com a criança, como melhor desenvolver suas 

habilidades, compreender a problemática em que o aluno está inserido, o contexto 

em que a escola está inserida e a realidade vivenciada pela comunidade escolar, 

como ficou explicitado nos argumentos a seguir: 

“Eu penso assim, que quando se fala sobre a criança, de que forma a criança aprende, as 
características de como ensinar tal conteúdo, como também saber como a criança vai desenvolver 
suas habilidades, eu acho que isso ajuda sim a pensar o que é melhor na hora de trabalhar na sala 
de aula. O que eu aprendi em psicologia, tem me ajudado muito na sala de aula, quando eu 
percebo uma dificuldade eu me lembro de algumas coisas que eu escutei e aí eu começo a entender 
algumas realidades de algumas crianças de dificuldade de aprendizagem, de como lidar com 
algumas situações. E, assim, eu sinto que elas contribuem muito para conhecer a pessoa e saber 
como lidar com ela, porque eu acho que na sala de aula é preciso saber lidar com as crianças, né? 
com a forma como elas aprendem, enfim eu acho que conhecer a pessoa é o que vai ajudar no 
processo de formação, não só na questão de trabalhar os conteúdos, mas nas outras coisas que 
também são importantes na sala de aula: valores, o indivíduo atuante na sociedade e o que eu 
tento levar em consideração na minha prática, que é justamente isso, o ser, o indivíduo” (Estudante 
C-CZ). 

“Nos primeiros períodos a gente trabalha muito com disciplinas que uma dá continuidade a outra. A 
filosofia a gente vai questionar, nos instiga a provocar o que a gente vê na sala de aula e o que a 
gente vai vê na prática. A psicologia porque a gente também precisa entender a situação do aluno, 
educar o nosso olhar para compreender a problemática que o aluno está inserido, o contexto 
que a escola tá inserido, a realidade que aquela comunidade escolar vivencia. Então tudo, uma é 
complemento da outra, e aí vai surgindo tantas outras disciplinas. Quando a gente vai pra prática, a 
gente percebe o quanto é importante a gente conhecer, de onde é que surgiu a educação, a 
origem, o contexto histórico. Aí a gente vai percebendo a importância daquelas disciplinas na 
grade curricular” (Estudante A1-JP). 

“A psicologia, principalmente, porque ela é o que mais influencia a gente dentro da sala de aula. 
A questão de ter muitos problemas na escola. Entendeu? os comportamentos que a gente trabalha 
diretamente com a criança, a gente tá vendo que a criança muda de comportamento direto e a gente 
tem que tá diante disso, como lidar com esses comportamentos dessas crianças. Então, isso faz a 
gente recorrer aos papeis, aos teóricos, sobre essa questão, que é o que a gente trabalha muito, 
essa questão dentro da sala de aula, os comportamentos da criança” (Estudante G-JP). 



144 

 

Os conhecimentos adquiridos nas demais disciplinas ao longo do curso também são 

tidos como importantes para se compreender como surgiu a educação e sua relação 

com o contexto histórico. Além disso, as metodologias desenvolvidas nas disciplinas 

específicas, quando se começa a vivenciar situações práticas em sala de aula, são 

mencionadas como fundamentais na medida em que proporcionam estabelecer uma 

relação entre as teorias aprendidas durante o processo de formação com a atuação 

profissional, no sentido não só da aplicação destes conhecimentos na sala de aula, 

mas da ajuda na modificação das práticas pedagógicas. 

A modificação das práticas pedagógicas também ficou evidenciada quando as 

estudantes argumentaram que, por meio dos saberes adquiridos no percurso 

formativo, se tornou possível redefinir sua atuação em sala de aula intervindo nos 

problemas cotidianos da escola como, por exemplo, a formulação de projetos 

didáticos para trabalhar com os alunos, atendendo a uma necessidade da escola ou 

até mesmo a utilização desses saberes para melhorar o planejamento das 

atividades didáticas. Desse modo, se tornou possível confrontar os saberes teóricos 

adquiridos no percurso de formação com ação educativa na sala de aula. 

O confronto entre os saberes teóricos da formação e os saberes práticos ficou 

explicitado nas falas a seguir: 

“Acho que em todas as disciplinas, a gente consegue tirar proveito pra nossa atuação na sala de 
aula, que assim, ao passo que eu ia conhecendo as novas disciplinas, eu ia fazendo essa relação 
entre as teorias que iam sendo passadas e como eu estava atuando, pra ir modificando alguma 
coisa, pra ir melhorando e as coisas novas que eu estava conhecendo ia tentando aplicar na sala de 
aula. Acho que assim, a metodologia das disciplinas específicas, elas clareiam mais ainda os 
nossos pensamentos, também a disciplina de psicologia I e II, dá uma orientação assim, de acordo 
com a idade das crianças, como agir, eu destaco essas” (Estudante M-CZ). 

“Primeiro de tudo a leitura, porque eu penso assim, a gente só vem começar a ler e a escrever 
quando chega a Universidade. Outra coisa diz respeito a questão de elaboração e apresentação de 
trabalhos acadêmicos, em Congressos. Foi assim um marco grande, porque aí eu comecei a 
perceber que aquilo que a gente vê na Universidade não fica só aqui dentro. Aí eu consegui entender, 
por exemplo, na escola como é que eu poderia formular um projeto didático para trabalhar com os 
alunos na escola, como eu poderia melhorar um plano de aula, como eu poderia, por exemplo, 
diagnosticar a situação, saber o que era que estava precisando na escola, por exemplo, tava 
trabalhando a questão do meio ambiente, se lá há uma necessidade grande, aí eu já sabia formular 
um projeto pra trabalha com o meio ambiente, e foi facilitando, eu fui entendendo. O 
desenvolvimento, as questões sociais, então tudo que eu ia aprendendo na formação aqui dentro, 
eu tava a todo o momento confrontando com a minha ação educativa na sala de aula” (Estudante 
R-CZ). 

Como se pode perceber, o confronto entre os saberes teóricos da formação e os 

saberes práticos ajuda na construção os saberes pedagógicos das estudantes que, 
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segundo Pimenta (2007), abrangem a questão do conhecimento juntamente com o 

saber da experiência e dos conteúdos específicos, os quais são construídos a partir 

da prática, que os confronta e os reelabora. 

Outro aspecto relevante mencionado pelas estudantes se refere as suas 

observações em relação ao professor formador e sobre algumas de suas práticas 

em sala aula. Neste sentido, as discentes demonstraram ter certa admiração pela 

postura de alguns professores, utilizando suas práticas como inspiração, 

principalmente, a forma dinâmica com que alguns docentes abordam os conteúdos. 

Revelaram também a necessidade de valorização do trabalho acadêmico, 

sobretudo, quando participam de atividades de avaliação ou apresentam seminários 

e o professor respeita o conhecimento que elas produziram, valorizando o seu 

crescimento intelectual.  

Por isso, os procedimentos didáticos adotados pelos professores merecem, na 

concepção das estudantes, sua admiração podendo ser assimilados, acumulados ou 

até mesmo aperfeiçoados em sua atuação na sala de aula, como se pode perceber 

no trecho destacado a seguir:  

“Quando a gente tá em sala de aula como aluno, naturalmente, a gente tem um olhar crítico em 
relação ao professor, algumas práticas que perfazem a aula, você admira em uns, você diz nossa! 
eu quero fazer assim na minha aula, não quero que meus alunos vejam uma prática diferente dessa. 
Isso foi um dos principais elos que me inspiram nos professores. E isso, a prática deles, perfaz a 
avaliação, quando você faz um determinado trabalho, determinada prova, apresenta um seminário e 
você vê que o professor respeita o que você fez, que você valoriza cada ponto. Isso faz com que 
você admire e isso você vai assimilando e acumulando pra você trabalhar parecido ou 
aperfeiçoar na sua sala de aula. Assim como o modo deles abordarem o conteúdo, eu achava 
bem interessante, alguns eram dinâmicos e eu gosto disso para trabalhar em sala de aula” 
(Estudante V-JP). 

A fala das estudantes demonstra que enquanto elas desenvolvem sua prática 

pedagógica aprendem por meio da própria experiência ou da experiência de outrem, 

ou seja, 

[...] os professores tomam como fonte básica para orientação de seu fazer 
cotidiano conselhos ou prescrições de professores experientes e/ou imitam 
professores ou evitam agir como os professores de que não gostavam, 
minimizando indicações dos especialistas (DIAS-DA-SILVA, 1994, p. 42a). 

Contudo, a autora adverte que, embora a experiência docente seja um elemento 

importante para se desenvolver práticas de ensino, para se ensinar bem não basta 

aos professores simplesmente ter experiência, pois parece “provável que eles 
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aprendem a ensinar através de uma investigação centrada na prática. Investigação 

que os ajudam a descobrir práticas de ensino efetivas e a desenvolver teorias 

práticas de ensino” (DIAS-DA-SILVA, 1994, p. 42a). 

Ainda na opinião da autora, a investigação centrada na prática ajudaria a construir 

uma “sabedoria docente” (conhecimento prático) que sendo engendrada ao longo 

dos tempos pelos professores seria portadora de suas crenças, concepções, ideais, 

modo de ação e até procedimentos e hábitos capazes de nortear o trabalho docente. 

A investigação dessa “sabedoria” permite ainda a elaboração de um quadro 

referencial sobre os fundamentos do trabalho docente e das possibilidades de 

transformação desse fazer e da escola. A autora afirma que, se a maioria das 

investigações clássicas se pautou pelo o que o professor faz, então, investigar o que 

ele pensa sobre o que ele faz e como constroi esse pensar pode ser caminho 

importante na compreensão do fazer docente, uma vez que, “o professor bem-

sucedido é aquele que é capaz de reconstruir sua prática pedagógica num processo 

constante de pensar e refazer seu cotidiano” (DIAS-DA-SILVA, 1994, p. 42a).  

Dessa maneira, se pode afirma que somente o exercício do pensamento e da 

reflexão pode ajudar a redimensionar os problemas enfrentados no cotidiano 

escolar, tarefa que pressupõe igualmente o trabalho coletivo e multidisciplinar dos 

sujeitos envolvidos no processo educativo.   

Tema 3: Formação, Desenvolvimento Profissional e Redimensionamento das 

Prática Pedagógicas 

Neste item se investigou as implicações dos saberes profissionais na atuação 

docente, procurando focalizar, como dimensões de investigação, os aspectos 

relacionados à maneira como os saberes adquiridos no percurso de formação, além 

dos saberes experienciais produzidos no exercício da atividade docente também 

contribuem para o desenvolvimento profissional e para o redimensionamento das 

práticas pedagógicas. 

A esse respeito, os sujeitos investigados revelaram que os saberes teóricos 

adquiridos no percurso de formação são fundamentais para nortear a prática, uma 

vez que inexiste a teoria desvinculada da prática. Pelo contrário, a teoria vista na 
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Universidade serve de suporte para o exercício da atividade docente.  

As estudantes ressaltaram a importância da formação oferecida no curso de 

Pedagogia para a construção de novos saberes, considerando que durante as 

disciplinas são repassadas sugestão de autores, o que instigada a realização de 

outras leituras e que, a partir do cotidiano de sala de aula, vão percebendo que tipo 

de autor pode ser adotado, em consonância com metodologia utilizada, para que o 

processo de aprendizagem não seja somente de responsabilidade aluno, mas que 

também o professor possa facilitar e mediar o processo de ensino-aprendizagem. 

Estes aspectos ficaram evidenciados nos trechos abaixo: 

“Não existe essa questão de teoria desligada da prática, pelo contrário, a gente vê a teoria aqui 
dentro pra gente ter o suporte pra poder ir pra prática” (Estudante M-CZ). 

“Durante as disciplinas a gente vai vendo sugestão de autores e agente também vai sendo 
instigado a pesquisar também outros autores e a partir da realidade, do cotidiano de sala de aula, 
a gente vai percebendo que tipo de autor a gente vai utilizar naquela metodologia para que o 
processo de educação e de aprendizagem não seja só para o aluno, mas que também o 
professor possa facilitar e mediar aquele processo de ensino-aprendizagem” (Estudante A1-JP). 

“Eu considero o curso de Pedagogia bastante importante, pra construir novos saberes por que, às 
vezes, a gente pensa em uma educação de um jeito e quando a gente vai ver na prática, vai estudar, 
vai conhecer a gente vê que é totalmente diferente” (Estudante M-CZ). 

Ainda se reportando a importância da formação oferecida no curso, as estudantes 

apontaram o Estágio Supervisionado como sendo o primeiro ensaio para atuação 

em sala de aula e um espaço onde as teorias estudadas ao longo do curso são 

postas em prática.  

Como se pode perceber a relação entre teoria e prática no processo formativo 

evidencia a responsabilidade do curso de Pedagogia em oferecer um Estágio que 

verdadeiramente capacite o formando para atuação no magistério da Educação 

Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e nas demais áreas de sua 

atuação profissional, pois quando o docente assume a sua própria sala de aula é 

que percebe a importância dessa atividade na formação profissional. A importância 

do Estágio na atuação docente foi descrita no argumento a seguir: 

“A questão de planejar, nos Estágios, se a gente soubesse, quando tá aqui dentro, a importância 
que tem cada Estágio a gente com certeza se doaria muito e muito mais. Porque eu vi o Estágio, 
hoje eu entendo o Estágio como sendo o primeiro ensaio pra sala de aula. A gente teve dois 
estágios aqui, no caso, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Quando eu fiz o da Educação 
Infantil eu já percebi a importância, mas no Ensino Fundamental eu tive oportunidade de trabalhar 
com crianças de uma idade mais elevada. Aí eu percebi o quanto é importante cada Estágio daquele 
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e a importância que tem. É no Estágio que você começa a ver de fato as teorias já trabalhadas 
anteriormente, sendo postas em prática. E aí quando você vai de fato para a sala de aula, assumir 
sua própria sala de aula, você percebe ainda mais essa importância” (Estudante M-CZ). 

Os saberes adquiridos durante o Estágio, na concepção das estudantes, ajudam na 

elaboração de um planejamento mais adequado para o aluno, de acordo com suas 

necessidades, sobretudo, para aqueles que apresentam dificuldades e não 

conseguem acompanhar os colegas nas atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Além disso, ressaltaram que nas conversas informais com os alunos sobre suas 

dificuldades e potencialidades, os mesmos trazem novas ideias, fazem perguntas e 

colocações sobre conteúdos de seu interesse, possibilitando que, no dia a dia, 

ocorra a aprendizagem não só parte do aluno, mas também dos professores. 

Também enfatizaram que na convivência com os alunos se constroi conhecimentos 

na medida em que conhecem a parte sociocultural, a realidade de cada aluno, as 

vivências, o que estes pensam sobre o mundo e a sociedade em que estão 

inseridos. Por isso, na compreensão de Nóvoa (2002, p. 36),  

hoje em dia impõe-se cada vez com maior evidência: que os professores 
não apenas são apenas consumidores, mas são também produtores de 
materiais de ensino; que os professores não são apenas executores, mas 
são também criadores e inventores de instrumentos pedagógicos; que os 
professores não são apenas técnicos, mas também profissionais críticos.  

Todos esses elementos são importantes para que se possa trabalhar uma visão 

mais contextualizada dos conteúdos e construir novos saberes no cotidiano da sala 

de aula, como se pode perceber na fala a seguir:  

“Acho que com os alunos a gente vai aprendendo a parte sociocultural de cada aluno, ao passo 
que nós vamos construindo saberes na sala de aula, a gente vai conhecendo a realidade de cada 
um, as vivências, a cultura do lugar que eles vivem, a sociedade que eles estão inseridos, o que eles 
pensam do mundo, como é que eles vêem o mundo a sua volta” (Estudante M-CZ). 

Com relação aos saberes adquiridos nas disciplinas da formação específica, 

algumas metodologias foram apontadas como importantes uma vez que os 

conteúdos ministrados nessas disciplinas permitem a reflexão sobre questões 

teóricas mais amplas como a questão da globalização, bem como a elaboração de 

atividades práticas como o desenvolvimento de projetos em sala de aula, 

propiciando trabalhar a formação do aluno de maneira mais cidadã, política, 

autônoma e crítica, como ficaram demonstrados nos argumentos a seguir: 
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“Quanto à metodologia de história, o que me acrescentou foi uma visão da nova história, que eu 
não tinha, essa disciplina veio mostrar a gente como é que nós devemos ensinar história hoje, de 
forma que desse uma formação cidadã, uma formação política, uma formação mais autônoma, crítica 
na área do ensino de história. Agora ciências foi muito proveitoso porque eu vi também uma nova 
forma de ensinar ciências e novos meios, assim, de desenvolver novas metodologias” (Estudante 
R-CZ). 

“E educação e tecnologia, pra mim foi ótimo porque eu domino muito a área de informática, fazer 
slides, vídeos, montagens, eu adoro músicas, inclusive, no final do período, a professora pediu para 
cada um desenvolver um projeto. Ai a gente fez um software educativo, envolveu matemática, somar, 
subtrair, multiplicar. Eu gostei muito da aula da professora de educação e tecnologia. A disciplina de 
português foi muito boa, porque como a gente já tem uma sobrecarga que a gente se voltou muito 
para questão da leitura, dos teóricos, da área de português, o ensino de português foi mais na 
prática, agente fez plano de aula apresentou na sala, pra mim foi bem gratificante. O ensino de 
geografia, a gente tá pagando também, tá sendo ótimo também, porque ela tá mais focando como o 
ensino de geografia, mas sobre a questão da sociedade, da globalização. Então ela tá bem 
focando essas questões, tá trazendo textos de autores, de teóricos polêmicos, mas que a gente tá 
tentando levar para sala de aula, e pra prática também. Ciências foi também uma disciplinas muito 
boa, que a professora pediu para agente desenvolver um projeto, e eu desenvolvi sobre a questão 
da água com os meninos do 2º ano, que foi bem interessante também, eu mostrava vídeos a eles e 
eles tentavam problematizar” (Estudante P-JP). 

As estudantes destacaram ainda a relação com os professores colegas de trabalho 

como aspecto importante na produção de saberes experienciais, pois com eles 

conseguem trocar ideias, informações e conhecimentos sobre a realidade da sala de 

aula, sobre as dificuldades e formas de superá-las, como também sobre resultados 

positivos que se consegue alcançar. Essa troca de ideias e informações também 

ocorrem em relação a algumas áreas em que o curso não proporcionou esta 

formação, como é o caso de LIBRAS, para saber como agir em sala de aula caso 

exista alunos com algum tipo deficiência, demonstrando, portanto, a necessidade de 

uma formação em que seja possível saber lidar com as diferenças, como se pode 

observar nos trechos a seguir:  

“Na escola onde eu trabalho, eu fico com essa parte dos anos iniciais, trabalha todo mundo junto. 
Então, você vai trocando ideias com seus colegas de trabalho, cada um vai contando sua 
realidade de sala de aula. Então, a gente fica trocando na hora do intervalo, ideias das 
dificuldades que a gente tem e também das coisas positivas que a gente consegue alcançar. A 
gente vai pensando em montar projetos, pesquisando artigos, pesquisando autores que falam sobre 
aquela realidade, e aí vai existindo uma troca de ideias” (Estudante A1-JP). 

“E com os professores a gente vai procurando trocar informações, conhecimentos, agora, nesses 
últimos dias, eu estou participando de um curso de formação de LIBRAS, eu não tenho alunos 
deficientes, mas aí vou buscando informações com os professores que já têm, trocando 
experiências, pra algum dia se tiver, já saber como agir, no caso, já que no curso eu não tenho essa 
oportunidade” (Estudante M-CZ). 

“A escola tem sempre planejamento semanal com os professores do Ensino Fundamental até o 
quinto ano e quinzenal com todos os professores do Ensino Fundamental até o nono ano. Esse 
espaço serve de experiência pra debate, pra discussões entre os professores que ali estão” 
(Estudante V-JP). 
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Nos argumentos das estudantes ficou evidenciada a importância do contato com os 

professores colegas de trabalho na produção de saberes experienciais. Para Tardif 

(2004), os saberes da experiência constituem “o núcleo vital do saber docente” a 

partir do qual os professores procuram transformar suas relações de exterioridade 

com os saberes em relação de interioridade com a própria prática. Daí, a relevância 

de se analisar a questão da prática pedagógica numa perspectiva que integre a 

formação e a prática cotidiana, além de se pensar a formação numa abordagem que 

extrapole a dimensão acadêmica, envolvendo o desenvolvimento pessoal, 

profissional e organizacional da profissão docente.    

Um aspecto inovador na produção de saberes revelado na fala das estudantes se 

refere à troca de experiências que ocorre na interação e no diálogo com os colegas 

estudantes durante o processo de formação oferecido no curso. Assim, de acordo 

com as discentes, quando não há aprendizagem de determinado conteúdo com o 

professor formador, se recorre ao grupo, e a partir da troca de experiências e da 

reflexão que se processam sobre esta realidade, procuram não reproduzir 

determinadas modelos de ação vistos no curso, pensando numa outra forma de 

ministrar suas aulas ou de coordenar as atividades de ensino. Além disso, trazem 

questões do cotidiano de sua atuação docente para serem debatidas com os 

colegas que estão no mesmo nível de ensino, como forma de enriquecer os 

conteúdos que serão trabalhados em suas salas de aula.  

A troca de experiências que se processa na convivência com os colegas de curso, 

tem contribuído, na opinião das estudantes, para melhorar a atuação profissional na 

medida em que a reflexão sobre a mesma possibilita analisar a prática e a postura 

até então adotadas, no sentido de tentar modificá-las, como se pode verificar nos 

trechos abaixo.   

“De todo, a gente nem pode dizer que foi perdido porque quando há interação com os colegas há 
aprendizagem, né? A gente não aprende às vezes com o professor, mas tem o grupo. Então, de 
certa forma, a troca de experiências dentro da sala contribuiu pra melhorar minha a prática, 
porque aí eu reflito sobre o que eu vejo e com essa reflexão, eu volto pra minha sala de aula e penso 
que de repente eu tô talvez reproduzindo esse mesmo modelo e aí eu desejo não reproduzir. Então, 
eu vou pensar numa outra forma de ministrar essas aulas ou de coordenar esses grupos. A partir do 
curso de Pedagogia justamente pela reflexão e todos os teóricos que a gente estuda como Paulo 
Freire, que é muito na linha do outro, de ver o outro, pensar no outro, e outros teóricos mais, então 
isso me fez ver, me fez analisar a minha prática, a minha postura que eu tinha até então e tentar 
modificar” (Estudante A2-JP). 
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“Assim, como o diálogo, as conversas com colegas da faculdade inclusive, e eu diria que 
principalmente, como nós ainda estamos na graduação, o que nós trazemos da prática em sala de 
aula para discutir com pessoas que estão no mesmo nível de ensino ainda é uma forma de você 
enriquecer bastante os conteúdos para você levar para sala de aula. Esse diálogo eu reforço, 
principalmente, com minhas colegas de faculdade e enriquece muito porque estamos em escolas 
diferentes e isso acaba sendo um leque de opções para você trabalhar e trocar atividades. Isso 
serve inclusive de suporte pra trabalhar melhor na sala de aula” (Estudante V-JP). 

Outro aspecto a ser destacado na fala das entrevistadas refere-se ao entendimento 

de que a pesquisa se constitui como elemento importante na formação e na 

construção da prática pedagógica dos graduandos e de que esta formação não se 

encerra com a conclusão de um curso superior, mas que ocorre e continua ao longo 

da vida, no contato com os alunos, com os colegas de curso e de profissão, entre 

outros.  

Também ficou explicitado que é no decorrer da vida profissional, por meio da 

experiência, que cada estudante se torna professor, criando e recriando sua maneira 

de ensinar, para que dessa forma, se possa construir e desenvolver efetivamente as 

práticas pedagógicas em sala de aula, como ficou explicitado no argumento a seguir.  

“Bem, é porque assim, na escola existe um cronograma né? que agente tem que cumprir. Então eu 
gosto de fazer muitas pesquisas, livros, não só os livros da escola, que eles até reclamam muito 
que eu não uso o livro didático da escola, porque as vezes o livro didático da escola, não tá 
acompanhando a turma, eu gosto de fazer muitas pesquisas, pra mim é bem interessante, eu gosto 
muito disso, essas questões. Então pra mim, eu sou um objeto, eu estou em formação, não só em 
formação quando eu terminar o curso de Pedagogia, mas em formação a vida toda. Então, eu 
tenho que saber também outros saberes e não só o meu, mas também fazer as pesquisas, tem que 
perguntar a pessoas de outras disciplinas, que faz outro curso, pra gente tentar fazer uma 
construção pedagógica bem legal na escola” (Estudante P-JP). 

A compreensão das estudantes de que a formação ocorre ao longo da vida reforça o 

princípio de que esta, na verdade, se constitui como autoformação, visto que os 

professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com as experiências 

práticas vivenciadas nos contextos escolares. Como evidencia Nóvoa (2002, p. 57), 

a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos 
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 
profissional. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao 
saber da experiência. 

Se referindo a formação docente como um processo contínuo e inacabado, 

constituído na relação entre a teoria e a prática, Veiga (2006. p. 470) argumenta 

que, 
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a formação de professores é uma ação contínua e progressiva que envolve 
várias instâncias e atribui uma valorização significativa para a prática 
pedagógica, para a experiência como componente constitutivo da 
formação. Ao valorizar a prática como componente formador, em nenhum 
momento assume-se a visão dicotômica da relação teoria-prática. A prática 
profissional da docência exige uma fundamentação teórica explicita. A 
teoria também é ação e a prática não é receptáculo da teoria. Esta não é 
um conjunto de regras. É formulada e trabalhada a partir de conhecimento 
da realidade concreta. A prática é o ponto de partida e de chegada do 
processo de formação.  

Nessa mesma perspectiva, Pimenta (2007) ressalta que esse princípio da formação 

contínua significa a integração entre a formação inicial e a formação continuada, 

uma vez que os processos de formação do educador começam antes do início da 

formação acadêmica e tem continuidade durante toda a vida profissional. De 

maneira que se torna imprescindível observar, na formação de professores, os 

diversos contextos, os processos complexos de contatos com saberes e com os 

sujeitos que os criam e recriam cotidianamente numa inter-relação entre a teoria e a 

prática. 

Tema 4: Processo Formativo, Prática Pedagógica e a Construção da Identidade 

Docente 

Neste tema se destacou os aspectos do processo de formação e da prática 

pedagógica que as entrevistadas consideram como fundamentais no processo de 

construção da identidade docente. Nesse sentido, se procurou verificar em que 

medida a convivência com os professores formadores, a metodologia utilizada por 

eles, a postura em sala de aula e os conteúdos ministrados desperta ou fortalece o 

desejo de ser professora. Mas, além dos saberes adquiridos durante o percurso de 

formativo, também se levou em consideração os saberes adquiridos no contexto da 

atuação docente, na convivência com os alunos em sala de aula e no contato com 

seus saberes e experiências como elementos que contribuem na definição da 

identidade profissional.  

Na concepção das discentes, de um lado, o ingresso na Universidade significou a 

possibilidade de descobrir o seu próprio jeito de ensinar, por outro, os saberes 

adquiridos na prática propiciaram uma maior segurança profissional favorecendo a 

construção da identidade com a definição de que realmente gostariam de serem 

professoras.  
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Também observam que a identidade docente é construída no cotidiano da sala de 

aula, a partir das experiências que estão sendo vivenciadas na prática. Assim, tendo 

como fundamento os conhecimentos adquiridos no curso, começam a dialogar com 

o aluno, utilizando suas experiências e suas histórias de vida como material didático 

a ser discutido em sala de aula. De sorte que, não desconsiderando a importância 

da formação teórica, acreditam que na prática é que o professor constroi sua 

identidade e se constitui enquanto profissional. A importância da prática na 

construção da identidade docente ficou evidenciada nos trechos abaixo: 

“Quando em fiz o magistério, sempre era apresenta assim, uma única forma, eu sentia isso no curso 
de magistério, que sempre apresentava um único jeito de ensinar, seguindo uma única linha. Eu 
encontrei aqui na Universidade essa maior liberdade pra descobrir o meu próprio jeito de ensinar. 
E eu senti isso assim que lá apresentava muito o tradicional, era daquela forma, como se a criança só 
fosse aprender daquele jeito. Já na minha prática, comecei a perceber que eu gostava de ensinar, 
que eu gostava de lidar com crianças, principalmente, da Educação Infantil são as que eu me 
identifico mais. Depois eu comecei a me sentir mais segura e resolvi continuar e sinto que eu, de 
certa forma, fui construindo a minha identidade e descobrindo que eu gostaria realmente de ser 
professora” (Estudante C-CZ). 

 “Eu costumo dizer que a identidade do professor é construída a cada dia, né? Essa identidade é 
construída a cada dia, em sala de aula, de acordo com as experiências, de acordo com aquilo que 
você vai vivenciando. E aí, o que eu já tinha visto aqui dentro da academia, no curso, eu levo para a 
sala de aula, eu começo a trocar, dialogar com o aluno em sala de aula, isso vai ajudando a me 
constituir enquanto docente, enquanto profissional. E a cada dia é como se uma experiência 
nova fosse fazendo parte dessa sua identidade, você vai construindo essa identidade a partir 
daquilo que você tá vivenciando na prática. Lógico que assim, o que a gente vê aqui dentro é 
fundamental, mas assim, eu acredito que na prática é que você constrói sua própria identidade, 
você se constitui enquanto profissional. Assim, a medida que você vai trabalhando com um aluno e 
ele vai passando as experiências de vida dele pra você, você vai pegando aquelas experiências e 
trazendo pra sua prática. Então assim, a medida que eles vem trazendo essa história de vida, 
essas experiências vão passando pra gente, a gente pode conversar, pode dialogar com eles e 
construir uma aula a partir daquilo ali, isso daí é de suma importância pra construir essa 
identidade” (Estudante E-CZ). 

“Eu penso assim, o cotidiano das crianças eu aprendo muito, a cada dia, elas me surpreendem, a 
cada dia é um desafio, mais um desafio muito bom, a gente aprende muito com elas, os problemas, 
as coisas boas, as alegrias, as tristezas, o cotidiano, as dificuldades deles, a gente aprende muito 
com eles, e quando eu estou aprendendo com eles, eu ensino pra eles e aprendo também com 
eles. Então, isso vai me fortalecendo, eu ser a profissional que eu quero ser, e que eu estou 
sendo e quero ser mais futuramente, quando terminar nosso curso. É isso que me fortalece na 
escola, os momentos bons, a gente não só tem os momentos ruins como a gente diz, só tem 
problemas, mas a gente tem muitas coisas boas, tudo isso faz com que a gente torne a ter mais 
experiência, no dia a dia, a gente vai ter mais experiência, e a gente vai tornando-se um 
profissional” (Estudante G-JP). 

É notável que o trabalho cotidiano de sala de aula, com as crianças, se constitui 

sempre um desafio para o desenvolvimento da atuação docente, tendo em vista as 

circunstâncias que envolvem esta atividade, mediada pelo contato com as 

dificuldades, problemas, tristezas e alegrias que circunscrevem a relação com 

estudantes nessa faixa etária. Contudo, a relação de ensino com as crianças 
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proporciona diferentes possibilidades de aquisição de experiências, de saberes e de 

aprendizagens no sentido de fortalecer a construção da identidade profissional. 

Tomando como referência a concepção de Freire (1996) sobre o processo de ensino 

e aprendizagem, se pode enfatizar que ensinar não se restringe a transferência de 

conhecimentos uma vez que a docência e a discência caracterizam uma relação 

entre sujeitos aprendentes. Por isso, “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p.23), caracterizando o processo de 

autoformação docente. 

Nesse mesmo raciocínio, Gauthier (1998, p. 20) esclarece que, “pensar que ensinar 

consiste apenas em transmitir um conteúdo a um grupo de alunos é reduzir uma 

atividade tão complexa quanto o ensino a uma única dimensão [...]”. Seria 

necessário, portanto, fazer uma reflexão sobre a natureza desse ofício e dos outros 

saberes indispensáveis à prática docente. 

Outro aspecto que demonstrou a importância da prática na construção da identidade 

docente diz respeito ao Estágio Supervisionado, enquanto momento em que se pode 

relacionar a teoria com a prática, ou seja, integrar a teoria vista nas disciplinas na 

Universidade com a prática de sala de aula, visando à construção do saber-fazer. O 

Estágio seria o momento em que o discente consegue perceber que está se 

formando para ser professor, que está se constituindo como profissional da 

educação, sobretudo, no momento em que vai atuar na sala de aula como docente.  

Por isso, o Estágio Supervisionado se constitui no ápice onde o graduando começa 

a se identificar como profissional da educação e, a partir daí, começa a colocar em 

prática o que pretende trabalhar com seus alunos e vai construindo a identidade 

profissional que pretende ser. Portanto, é na relação entre teoria e prática que 

percebem a necessidade de estar e se fazer professoras.  

A importância do Estágio na definição da identidade docente ficou evidenciada nos 

argumentos abaixo: 

“Olha, acredito que no momento que você consegue ir se dando conta que você tá se formando para 
ser professor, que você tá se constituindo como profissional da educação é o momento que 
você vai pra sala de aula como professor e isso para nós é percebido a partir da disciplina de 
Estágio. Acredito que nesse espaço é o ápice onde conseguimos nos identificar como profissionais 
da educação, pois estamos nos formando pra isso, e a partir daí é aonde você vai começando a 
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colocar em prática o que você pretende trabalhar com seus alunos e vendo a identidade 
profissional que você quer ser. Eu acho que esses primeiros contatos nessas disciplinas de Estágio 
Supervisionado, é os primeiros passos que você consegue a sua identidade como profissional, 
porque você já vai começando a analisar a questão da metodologia adotada pelos professores, se for 
boa eu vou utilizar se não for eu não quero, inclusive serve muito de suporte os professores que a 
gente trabalha dentro da sala de aula quando estamos no papel de estagiários, isso eu diria que é um 
dos maiores espelhos, porque você vai estar lá junto com ela trabalhando com crianças e não mais 
com adultos debatendo um texto” (Estudante V-JP). 

“Quando a gente faz o curso de Pedagogia, chega à Universidade, a gente chega muito ansioso por 
receita, a gente quer a prática, aí por não conhecer ou por desconhecer, você começa a dizer que o 
curso de Pedagogia é muito teórico, eu cheguei a dizer que o curso precisa mais de prática. Um 
aspecto que eu marco como fundamental, foi a questão do meu Estágio na Educação Infantil. 
Quando eu comecei assistir as aulas, a freqüentar as aulas de Educação Infantil, eu comecei a 
perceber que eu tava fazendo tudo errado, porque eu não estava lendo o suficiente e nem estava 
tendo a capacidade de colocar a teoria na prática, a teoria que eu tinha visto nas duas disciplinas 
da educação infantil. Então, para mim isso foi um marco, juntar a teoria do que estava vendo na 
Universidade com a prática da sala, porque as vezes você esquece, acha que a teoria não vai valer 
nada, porque ninguém vai lhe dizer como fazer, você é que tem que saber o que fazer. Aí esse 
processo de construção da minha identidade foi a partir daí, que eu percebi que tinha que me fazer 
professora, eu estava professora, mas eu tinha que me fazer professora” (Estudante R-CZ). 

 “Na Escola Normal, eu tive uma professora de Educação Infantil e quando ela começou a disciplina 
eu notei particularmente a forma, o amor que ela falava, sobre como devíamos trabalhar com os 
meninos, então a forma dela passar, isso foi uma coisa muito positiva pra mim, então foi através 
dessa professora que eu me espelhei. Então assim, através dela, outros professores também aqui, 
quando falam da Educação Infantil, a forma que devemos trabalhar e a questão também do amor. 
Embora digam que amor não enche barriga, mas eu acredito que é um grande passo, porque você 
não consegue trabalhar em alguma coisa se você não tem amor no que você está fazendo. Pra mim, 
a questão de ser professora mesmo, a questão do carinho e retribuição, até alunos que dá mais 
trabalho, eles chegar e agradecer, Isso tem retribuído muito. Então é por esse motivo. Estudando no 
curso foi só fortalecendo mais o que eu realmente escolhi pra mim” (Estudante L-JP). 

“A gente aprende muitas coisas com os professores, porque tudo que eles fazem a gente vai 
copiando de bom, a metodologia dele, têm as pesquisas, a gente pesquisa agora na área de 
Educação Infantil, a gente está trabalhando com essas questões de Educação Infantil. Agora que eu 
tô entendendo muitas coisas na pesquisa da Educação Infantil, como o comportamento da criança, 
o cotidiano da criança, o jeito dos professores, o comportamento deles, as atitudes, a gente 
leva tudo isso em conta, pra gente vê assim, eu vou copiar as coisas boas” (Estudante G-JP). 

As falas das estudantes evidenciam a importância da pesquisa como elemento de 

formação e de construção da prática pedagógica, a qual tem estado presente nas 

discussões acerca da profissão docente, que na atualidade, têm contemplado 

questões referentes à formação, aos saberes e a identidade docente como 

indicadores importantes na compreensão do cotidiano escolar nos diferentes níveis 

de ensino.  

Por isso, o papel didático da pesquisa tem merecido destaque nas discussões sobre 

a formação de professores, tendo em vista a perspectiva de esta tornar os docentes 

“sujeitos autônomos, livres e emancipados”. Na compreensão de Silva (2011, p. 94), 

“a pesquisa pode tornar o sujeito-professor capaz de refletir sobre sua prática e de 
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buscar formas (conhecimentos, habilidades, atitudes, relações) de modo que possa 

aperfeiçoar cada vez mais seu trabalho docente”. 

Ressaltar a importância do papel didático da pesquisa na formação do educador é 

fundamental para compreender as concepções, possibilidades e limites e a 

identidade profissional no contexto da profissão. Neste sentido, Freire (1996) 

enfatiza o valor da pesquisa na produção de um conhecimento novo que ao ser 

produzido supera outro que antes foi novo e se tornou velho e se “dispõe” a ser 

superado por outro no futuro. De acordo com o autor, ensinar, aprender e pesquisar 

envolve esses dois aspectos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende 

o conhecimento que já existe e o em que se produz o conhecimento que ainda não 

existe.  

Ainda se referindo a relação intrínseca entre ensino e pesquisa no exercício da 

atividade docente Freire (1996, p. 29) ressalta que, 

não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que – fazeres 
se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade. 

Portanto, a trilogia do processo de ensino-aprendizagem, a docência, a discência e a 

pesquisa são indicotomizáveis, porque se constituem em práticas requeridas por 

estes momentos do ciclo gnosiológico, o qual requer do professor no exercício da 

atividade docente, a transmissão de um conhecimento existente, mas, 

concomitantemente, a produção de um conhecimento novo, como ação inerente a 

construção de sua identidade profissional.     

Tema 5: Principais Dificuldades Enfrentadas no Percurso Formativo 

Neste item a investigação focalizou as principais dificuldades enfrentadas pelas 

estudantes durante o percurso de formação no curso de Pedagogia, procurando 

explicitar, entre outros aspectos, as dificuldades relacionadas à dinâmica de trabalho 

dos professores, a relação entre professores e alunos, a relação com as colegas de 

turma, a adaptação ao ambiente acadêmico da Universidade, além de questões 

relacionadas à própria estrutura e funcionamento do curso, as questões 

pedagógicas, aos equipamentos, recursos tecnológicos e materiais didáticos. 
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Analisando as falas das estudantes se percebeu diversas dificuldades enfrentadas 

no percurso de formação. Entre estas dificuldades, revelaram que estudar no turno 

noturno e trabalhar em outro horário implica em dificuldades no processo de 

formação, além do excesso de aulas expositivas que atrapalham o processo de 

aprendizagem. Nesse contexto, ainda destacaram a dupla ou tripla jornada de 

trabalho do professor que atua no curso noturno, como se pode observar nas 

seguintes falas:  

“Eu não sei se por eu estudar a noite já é uma dificuldade assim, porque eu acho o horário pior de se 
estudar, por mim eu estudaria de manhã, mas como o meu dia a dia não permite, eu estudo a noite e 
isso já dificulta, de certa forma para mim. E as vezes assim, um pouco de monotonia nas aulas, 
que eu já senti em algumas, também de certa forma, atrapalha na aprendizagem” (Estudante C-CZ).  

“Bom, a questão do tempo por trabalhar já e ter que estudar, então o tempo fica mais limitado, 
você não tem tanta disponibilidade pra pesquisar, a questão do horário noturno é um horário muito 
corrido, e aí a gente fica muitas vezes sem ter a oportunidade de ir à biblioteca, usar o laboratório de 
informática pela questão do tempo mesmo que é muito corrido e de outras vezes de não ter mesmo 
esses espaços abertos para os estudantes. E a questão dos professores, eles muitas vezes 
chegam no turno da noite já exaustos, parece que também têm uma jornada dupla ou tripla de 
trabalho como nós alunos, aí já chegam meio desmotivados, alguns professores realmente 
mostraram isso claramente e isso muitas vezes desestimula o aluno, faz com que o aluno também 
reproduza aquela falta de vontade, aquele desinteresse, enfim (Estudante A2-JP). 

Outra dificuldade apontada diz respeito ao problema de adaptação ao ambiente 

acadêmico da Universidade, caracterizado pela disponibilidade de uma gama de 

informações, um espaço onde as pessoas têm suas próprias opiniões, além da 

exigência de que o estudante utilize como elemento formativo não só o espaço 

restrito da sala de aula, mas também a participação em projetos e a apresentação 

de trabalhos acadêmicos em eventos científicos. As falas a seguir expressam estas 

dificuldades:  

“Uma das principais dificuldades foi entrar assim, e me sentir meio que perdida, eu diria aqui 
dentro. Quando você entra aqui, que você ver aquele mundo de informações, tudo diferente, todo 
mundo pensando, tendo sua própria opinião, até você se encontrar [...]. Outra dificuldade também 
que eu encontrei foi sair desse mundinho pequeno de estar simplesmente na sala de aula pra poder, 
entrar em projetos, começar a sair pra eventos, pra apresentar trabalhos, essas coisas” 
(Estudante E-CZ). 

“Quando eu cheguei à Universidade era um mundo totalmente diferente, era uma dinâmica 
diferente, os professores tinham uma forma diferente de ensinar. Na questão dos trabalhos 
acadêmicos também, no início eu tive muita dificuldade porque eu queria copiar, né? como todo 
mundo que chega na Universidade, que faz isso a vida inteira, copiar do jeito que tá ali o pensamento 
do autor e foi uma dificuldade marcante que eu tive foi pensar e formular meu próprio conceito 
que eu não sabia, eu só sabia transcrever” (Estudante R-CZ). 

Com relação à questão pedagógica, uma dificuldade apontada se refere à estrutura 

do curso que oferece no mesmo período letivo, a monografia juntamente com outros 
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componentes curriculares, dificultando, desta forma, os processos de leitura, escrita 

e elaboração do Trabalho Monográfico, além da participação nas atividades de 

avaliação exigidas em cada componente. Esta dificuldade ficou evidenciada no 

seguinte argumento: 

“Com relação à monografia, nós tivemos um pouco de dificuldade na monografia na nossa turma, 
porque a gente mudou de grade, então além da monografia, nós ainda estamos pagando outra 
disciplina, aí assim, fica um pouco complicado, dar de conta das leituras, da escrita e do texto e 
ainda pagar outra disciplina, com trabalhos, avaliação com tudo mais” (Estudante M-CZ). 

Outro aspecto relevante no quadro de dificuldades apresentados pelas participantes 

da pesquisa diz respeito à relação entre professores e alunos no desenvolvimento 

das atividades pedagógicas. Tais dificuldades são caracterizadas pela falta de 

diálogo entre professores e estudantes, o tipo de tratamento dispensado pelo 

professor em relação ao discente e a falta de preocupação com os seus problemas. 

Se referindo ao professor as estudantes argumentaram: 

“Então ele dificulta essa parte do diálogo com o aluno, com o graduando, então para eles não 
existe relação professor e aluno. Agora, eles cobram de uma maneira que a gente precisa ser um 
professor com uma relação boa com o aluno, estimular aula prazerosa, estimular o diálogo, a 
questão da afetividade, sendo que aqui na Universidade nós como alunos não vivenciamos isso. 
Metade da minha turma desistiu, por exemplo, do curso, quer dizer de uma turma de 45 alunos, vão 
se formar agora com 15 ou 18 alunos, porque o professor marca a vida do aluno, seja de maneira 
negativa ou de maneira positiva” (Estudante A1-JP). 

“Outra coisa que eu sempre falo é que eu aprendo falando, eu aprendo muito discutindo com o 
professor e tem professor que não permite o diálogo, tem professor infelizmente ainda aqui, que tá 
lá na frente falando, falando, falando, em nenhum momento pergunta o que o aluno tá pensando, se 
ele tá querendo falar alguma coisa e isso pra mim também é uma dificuldade, porque nessas 
disciplinas eu, certamente, não me saí tão bem, não tive um desempenho tão bom quantos nas 
disciplinas que eu posso interagir” (Estudante A2-JP). 

“O tratamento dos professores. Tem professor que infelizmente não trata o aluno como aluno. 
Tem professor que quando vai elaborar uma atividade ou então até pra o período, ele não senta e 
conversa com o aluno, ele não se preocupa se o aluno tá com alguma dificuldade, se tá com algum 
problema pessoal. Então assim, infelizmente tem professor que deveria  fazer um tratamento, alguma 
coisa, porque machuca, isso acaba atrapalhando na nossa aprendizagem. Já tem professores que 
são mais humanitários” (Estudante L-JP).  

Eu também tive dificuldade em relação aos professores, que tinham professores, por exemplo, que 
era uma cara na sala de aula, e quando a gente ia tirar dúvidas, mandar e-mail, alguma coisa assim, 
já era outra pessoa totalmente diferente (Estudante P-JP). 

Finalmente, argumentaram que em termos de recursos tecnológicos, didáticos e 

equipamentos o curso possui um razoável acervo bibliográfico e que as maiores 

dificuldades se verificam na falta de conforto das instalações físicas das salas de 

aula, como ficou demonstrado nos depoimentos a seguir: 
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Em relação ao material, vejo razoável. A Universidade tem muitos livros, tem um acervo muito bom e 
o ambiente em si eu acho agradável. Só a questão das instalações físicas das salas eu acho as 
cadeiras muito ruins. E data show, geralmente na nossa sala quebra e dificulta um pouco a questão 
do professor dar aula. E o ar condicionado essas coisas assim, no primeiro período que cursávamos 
a nossa sala era um caos (Estudante V-JP). 

Tema 6:  Principais Lacunas Identificadas no Curso Durante o Processo de 

Formação 

No último item da investigação com as estudantes se procurou identificar as 

principais lacunas do curso de Pedagogia no processo de formação profissional. 

Nestas lacunas se procurou destacar os elementos que faltaram ser trabalhados ou 

não foram bem trabalhados no processo de formação em termos de saberes, de 

conhecimentos, de conteúdos nas disciplinas, no desenvolvimento do Estágio, no 

processo de elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso, além de algumas 

lacunas na integração entre os componentes curriculares da parte teórica e os da 

parte específica do curso.  

Sobre este item os sujeitos da pesquisa destacaram algumas lacunas no curso que 

precisam ser superadas no sentido de proporcionar uma melhor formação. Entre as 

lacunas, enfatizaram o pouco tempo destinado a realização do Estágio 

Supervisionado, além da necessidade de se trabalhar questões práticas como a 

elaboração de projetos e de planos de aula. Também destacaram a necessidade de 

um ambiente específico onde o Estágio possa ser desenvolvido, como ficou 

evidenciado nos seguintes trechos: 

“Eu acho assim, que o Estágio é muito reduzido, são poucos dias, e eu acho que precisaria mais 
trabalhar essa questão da prática, é o que eu sinto falta no curso de Pedagogia, porque a teoria é 
importante, mas eu notei que já decorrido um bom tempo de curso e ainda não tinha se trabalhado 
um plano de aula, como elaborar um projeto, que eu acho que isso deve ser levado em consideração” 
(Estudante C-CZ).  

“Na parte do Estágio, eu sempre defendi que aqui dentro da academia era pra existir, não sei se a 
palavra certa é essa, um laboratório. Eu acredito que seria muito gratificante pra gente enquanto 
aluno de formação, formação de Pedagogia ter uma escola que servisse de modelo pra gente aqui 
dentro. Porque assim, eu sei que as escolas recebem e tudo, mas se existisse pra gente aqui dentro 
seria bem melhor, na prática e na parte dos Estágios. Poderia até mesmo ser uma espécie de creche 
que recebesse crianças da Educação Infantil aqui dentro, que já existem em algumas instituições, 
alguns Centros, algumas academias” (Estudante E-CZ). 

“Olha, eu acho que a principal lacuna, pelo menos pra mim, na minha turma eu vejo que foi a 
questão de disciplinas muito teóricas e de modo que você não consegue ver como colocar aquilo 
na prática. Isso é percebido quando você vai pra prática no Estágio, acho que é muito tardio e 
muito pouco prático é um estágio prático que eu acho muito pouco prático, que deveria ser extenso 
com mais horas dentro das Escolas Campo do Estágio, essa é a minha principal crítica, muita 
teoria e pouca prática” (Estudante V-JP). 
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“A questão dos Estágios, a gente sente que o aluno que não tem acesso a escola logo no início do 
curso, que só deixa pra ir pra escola no final, no período que o fluxograma indica, ele tem mais 
dificuldade porque não dar tempo conhecer o ambiente escolar e de fazer a prática, que é o Estágio 
prático realmente. Então, isso eu acredito que é uma lacuna que o curso ainda precisa melhorar” 
(Estudante A2-JP). 

“Pra mim eu queria que o Estágio fosse assim, no segundo período, primeiro período fosse explicar 
como iria ser, e no segundo período já ser uma disciplina, que ajuda, uma teórica e a prática. Acho 
que deveria ter mais aulas práticas no Estágio” (Estudante P-JP). 

Outro destaque importante registrado na fala das estudantes está relacionado a 

forma como as disciplinas de metodologias de ensino são trabalhadas, que segundo 

as estudantes privilegiam a dimensão teórica, e que, além disso, precisaria levar em 

consideração a realidade concreta de exercício do magistério, fornecendo-lhes os 

instrumentais didáticos necessários ao trabalho com crianças ou jovens e adultos. 

Tardif (2004) se referido a organização dos cursos de formação de professores 

destaca que esta formação não deve estar voltada somente aos conteúdos teóricos, 

mas deve contemplar também as necessidades e as experiências vividas pelos 

professores. Dessa maneira, a criticidade, a inovação e a teoria são elementos 

fundamentais para a formação docente, considerando os formandos como sujeitos 

de sua própria formação. 

O privilégio da dimensão teórica no processo de formação pode ser observado nos 

trechos a seguir.  

“Na parte das metodologias, de um modo geral eu acho que se trabalhou muito a parte teórica, 
que eu não desconsidero como importante, mas eu acho que faltou um equilíbrio, para não deixar a 
prática também a desejar, poderia ter sido trabalhado destacando também esse lado, porque eu 
acho que destacou muito a teoria” (Estudante C-CJ). 

“As disciplinas específicas, elas foram trabalhada de um modo muito teórico, falando muito sobre a 
história da história, eu foco muito na história porque é a que estamos trabalhando atualmente. A 
geografia tá um pouco mais dinâmica, assim como a ciência foi e português. matemática nós não 
cursamos muito bem. Mas, eu senti um pouco de falta deles relacionarem o conteúdo com um 
pouco de nossa prática, com algo que vamos trabalhar no dia a dia, foi algo muito científico. Eu 
senti falta deles mostrarem como seriam meios mais práticos de a gente trabalhar isso, mostrar 
algumas dinâmicas que poderíamos trabalhar, já que nós vamos trabalhar com as séries iniciais, já 
que estamos trabalhando com as séries iniciais, eu senti um pouco dessa dinamicidade dentro da 
sala de aula do modo como os professores trabalharam conosco nessas disciplinas específicas. Eu 
senti muita falta disso, de um pouco mais de dinâmica, principalmente, em matemática” (Estudante 
V-JP). 

“No caso, eu já cursei ensino de matemática, ensino de ciência, estou cursando ensino de geografia. 
No caso de matemática, quando eu fui cursar, eu achei que o professor iria trabalhar conosco, a 
forma de como trabalhar com o aluno, nós sabemos que o aluno tem muita dificuldade em 
matemática. Mas, infelizmente, não foi bem isso, o professor trabalhou mais durante o período a 
questão mais de jogos. Então, em relação a isso, o nosso curso, infelizmente, deixou a desejar” 
(Estudante L-JP). 
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“No que diz respeito às metodologias, existiram algumas dessas metodologias, da forma que elas 
foram trabalhadas, elas não abrangeram de fato aquilo que, ao meu ver, deveria ter sido abrangido 
pra gente trabalhar em sala de aula. Foram disciplinas que foram trabalhadas de forma bem assim, 
eu diria sucinta, e que deveriam ter sido explanadas de forma mais aberta, assim, trabalhar de 
acordo mais com a realidade que a gente ver em sala de aula” (Estudante E-CZ).  

“Em relação às disciplinas, as lacunas são essas das disciplinas mais ligadas às metodologias, que 
são as disciplinas mais especificas de Língua Portuguesa, Matemática, porque se o professor vai sair 
habilitado pra ensinar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ele tinha que ter um embasamento 
em relação a essas disciplinas, não em relação ao conteúdo em si, porque isso nós aprendemos lá 
no Ensino Fundamental e Médio, mas a própria didática, né? a maneira de dar aula. Nós 
esperávamos que fossem mais uma prática, né? que elas nos mostrassem modelos, formas, que 
é o que o aluno espera realmente de disciplinas voltadas pra didática do ensino que são as 
disciplinas de ensino de português, ensino de matemática, e eu percebi e meus colegas de turma 
também que nós tivemos muitas dificuldades nessas disciplinas porque pareceu que os professores 
não estavam preparados pra ministrar essas disciplinas. Então são professores teóricos, que 
entende muito de teoria, mas que com a prática eles não têm muito vínculo, muita experiência com a 
prática do Ensino Fundamental, não com a prática da Universidade, mas com a prática do Ensino 
Fundamental. A questão dos recursos que devem ser utilizados pra essa faixa etária, crianças ou 
jovens e adultos também e isso não é muito trabalhado aqui” (Estudante A2-JP). 

Como se percebe as lacunas apresentadas em relação aos saberes adquiridos no 

percurso de formação em algumas metodologias de ensino são preocupantes, tendo 

em vista a importância da formação recebida nestas disciplinas para os docentes 

que atuam na Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Pois, 

como se sabe, a partir da instituição das DCNs de 2006, o pedagogo passou a atuar 

nesta etapa da Educação Básica, trabalhando também com conteúdos das áreas de 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, e neste sentido, a 

investigação demonstrou que a formação oferecida pelo curso de Pedagogia nas 

disciplinas da formação específica, não está sendo suficiente para fundamentar a 

prática pedagógica em sala de aula.  

Além disso, na opinião dos sujeitos da pesquisa, muitos aspectos dessa formação 

deveriam ser mais bem trabalhados no sentido de oferecer um melhor embasamento 

teórico-prático nessas disciplinas, sobretudo, no ensino de matemática, o que 

poderia favorecer o desenvolvimento profissional e o redimensionamento das 

práticas pedagógicas.  

Um registro importante em termos de lacunas se verificou em relação a algumas 

disciplinas da formação específica, como é o caso de LIBRAS, Educação e 

Tecnologia e Educação Especial, demonstrando que o curso não preparou 

suficientemente as estudantes para trabalhar com a questão da inclusão e para ter o 

domínio dos recursos tecnológicos a serem utilizados em sala de aula, como ficou 
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explicitado nas falas a seguir: 

 “Eu acho assim, que eu não estou preparada para trabalhar com uma criança deficiente, eu 
ainda não tive essa experiência na sala de aula, eu não sinto também que o curso me preparou 
também para vivenciar essa experiência, porque não foi trabalhado, a gente não teve a disciplina de 
LIBRAS, porque não tinha professor, foi substituída por outra disciplina. Então assim, eu acho que só 
se depois eu conseguir fazer um curso, alguma coisa, mas na Universidade não consegui aprender 
como trabalhar com essa questão da inclusão. Acho que isso aí é uma coisa que necessita ser 
resolvida urgente, porque como é que eu vou trabalhar com crianças com essas dificuldades 
se eu não sei, e no curso eu não aprendi? Então, eu acho que aí é sim uma lacuna, eu acho que é 
a maior de todas, porque se está exigindo isso do professor e ele não tem onde buscar, porque 
poderia ser no curso, mas até agora eu não percebi oferecendo, e acho que a maior lacuna é isso. Na 
disciplina que era sobre os recursos tecnológicos, percebe-se também que, eu não sei se é o 
tempo, mas não aprofundou bastante para poder lidar com as tecnologias que existem e que o 
professor precisa dominar. O que eu sei, eu acredito que aprendi na minha vida, mas não foi na 
Universidade” (Estudante C-CZ). 

“Eu senti muita falta de ter cursado apenas uma disciplina na área de educação inclusiva, eu achei 
que deixou um pouco a desejar por conta de ser apenas uma, para poder abranger esse leque que 
exige nossa formação enquanto docente. Porque você só sabe o quanto é importante quando você 
está na sala de aula, que você recebe o aluno especial. Educação e Tecnologia, foi outra disciplina 
que eu acho também que uma só disciplina, não abrange toda essa área, porque as exigências que 
a gente tem hoje são grandes com relação a isso. E em relação a LIBRAS é outra disciplina que a 
gente também não vai cursar, infelizmente a gente já chegou a conversar com a Coordenação e a 
Coordenação disse que não vai disponibilizar por faltar profissionais nessa área” (Estudante E-JP). 

“Eu acho que o principal aspecto que ficou em falta foi a questão de tempo, porque em ambas as 
disciplinas Educação e Tecnologia e Educação Especial, é apenas uma disciplina no curso inteiro, 
então deixa a desejar na questão de horas/aulas” (Estudante V-JP). 

“Tecnologias da Educação eu cursei essa disciplina aqui na Universidade, inclusive ela foi boa, mas 
ao mesmo tempo acho que ela deixou a desejar, não sei se por falta de algum recurso, não sei se por 
falta de visão, porque a professora pode ter entendido a disciplina de um jeito eu posso ter entendido 
de outro, né? Mas, eu acho que muita coisa que a gente viu foi coisa que agente já sabia, eu 
esperava que tivesse assim, mais uma contextualização da nova era da informação que a gente 
tá vivendo, com o ensino que teve aqui. Com relação à Educação Inclusiva, eu achei proveitoso, 
porque nós elaboramos alguns eventos de Educação Inclusiva, assistimos algumas palestras, uma 
troca de experiência com professores da área de Educação Inclusiva, com mães que têm filhos 
deficientes, que precisam dessa educação inclusiva, então foi uma troca de experiências muito 
boa. Já LIBRAS eu não tenho o que dizer, porque LIBRAS não foi oferecida, é obrigatória, mas por 
ausência de professor capacitado que fizesse o concurso, né? Nós não tivemos essa disciplina, e 
todos os semestres essa disciplina de LIBRAS é substituída por outra disciplina na área de 
Educação de Jovens e Adultos” (Estudante R-CZ). 

“A carga horária das disciplinas é muito pouca, já começa por aí, num semestre você não 
consegue aprender e nessas disciplinas você vê muito a teoria, muito a parte teórica que é bem 
distante da nossa prática. A parte de tecnologia foi bem explorada pela professora, ela deu muitas 
idéias, muitos recurso que a gente pode utilizar na escola, embora a escola não permita porque o 
negócio é tradicional, quadro e giz. A de Educação Especial o tempo foi muito pouco, muito curto, 
poucos autores que a gente viu. E a LIBRAS a gente tá vendo a distância, pelo computador, 
respondendo exercícios. Mas, aí existe outro fator que é a autonomia do professor em sala de aula, 
muitas escolas não respeitam, mas, cabe ao professor ser instigado, provocado a mudar sua didática, 
sua metodologia e a querer ampliar esse leque de conhecimentos do aluno (Estudante A1-JP). 

“Nós cursamos a disciplina na área de tecnologia no final do curso e até o final do curso eu não tive 
a oportunidade de estudar de uma forma mais aprofundada. LIBRAS, a disciplina que tá no 
nosso cronograma, mas que a gente não tá cursando porque não tem professor, então não sei 
como isso vai ser superado também pela Coordenação e por nós. E em relação à Educação 
Especial, na verdade me serviu mais pra refletir sobre a importância de estudar os alunos com 
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necessidade especial, de pesquisar, mas que a disciplina em si não contribuiu muito pelas questões 
mais de logística, de professor que falta, de pouco tempo, enfim” (Estudante A2 - JP). 

“A disciplina de Educação Especial, ela era pra ser educação especial I e II, pra agente ver o 
conteúdo todo. Então, esse foi o ponto negativo que a gente não conseguiu aprofundar cada 
deficiência assim, mas a gente fez no geral. A gente teve que trabalhar com hiperatividade, com 
Down, surdez, que trabalhar a questão de LIBRAS, com o visual que é braile, a gente só viu o 
básico, a gente não se aprofundou. Então, o que deixa a desejar no curso de Pedagogia em 
relação a Educação Especial é essa questão do tempo que a gente não tem esse tempo pra ficar 
mais a vontade nas disciplinas”  (Estudante G-JP). 

Como se pode perceber as lacunas apresentadas em relação aos saberes 

trabalhados nas disciplinas da formação específica como Educação e Tecnologia, 

Educação Especial e LIBRAS são preocupantes, considerando que nos dias atuais a 

escola é obrigada a receber e trabalhar com estudantes com deficiência no ensino 

regular, além da necessidade de inserir os discentes no universo das mídias 

tecnológicas. Então, como trabalhar com o estudante com deficiência e inseri-los na 

sociedade da informação se o curso não ofereceu uma preparação adequada que 

propiciasse o acesso a um repertório de saberes capazes de fundamentar o trabalho 

nessa área de atuação? 

Essas lacunas precisam ser superadas, pois a formação é o momento em que se 

espera o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, valores e atitudes que 

possibilitem a construção dos saberes-fazeres a partir dos desafios que surgirem no 

contexto da atividade de ensino. Pois, é preciso entender segundo Pimenta (2007, p. 

22), 

[...] que conhecer não se reduz a se informar, que não basta expor-se aos 
meios de informação para adquiri-las senão que é preciso operar com as 
informações na direção e a partir delas, chegar ao conhecimento, então, 
parece-nos que a escola (e os professores) tem um grande trabalho a 
realizar com as crianças e os jovens, que é proceder à mediação entre a 
sociedade da informação e os alunos, no sentido de possibilitar-lhes pelo 
seu desenvolvimento da reflexão adquirirem a sabedoria necessária à 
permanente construção do humano. 

Dessa maneira, urge a necessidade de o curso de Pedagogia enfrentar estes 

desafios e oferecer uma sólida formação nos referidos componentes curriculares, 

propiciando o acesso aos instrumentais teóricos, metodológicos e práticos capazes 

de orientar a prática docente neste campo de atuação profissional. 

Outra lacuna registrada na fala das estudantes refere-se aos componentes 

curriculares “Seminários Temáticos”, considerando que estes são obrigatórios e que 
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deveriam ter sido oferecidos por meio de um evento científico capaz de propiciar a 

interligação entre todos os componentes curriculares oferecidos naquele período 

letivo, o que na realidade caba não acontecendo, como evidenciaram os trechos a 

seguir.  

 “Nós fazemos parte do currículo novo, os alunos não foram consultados nessa mudança, 
simplesmente existe um Conselho, um conjunto de professores que decidem isso. E aí colocaram a 
disciplina Seminário Temático e 270 horas de eventos que a gente tem que participar, que é 
obrigatório participar. Esses Seminários Temáticos, desde o primeiro período tem sido um 
problema, a gente já vai no sétimo período e o problema não foi resolvido, em todas as turmas, 
porque pensaram na existência de um evento, uma semana pedagógica em que as turmas fossem 
trocando conhecimentos, fosse interligando as sete disciplinas e isso não acontece” (Estudante A1-
JP).  

“A questão dos nossos Seminários Temáticos que é todo período tem um, que poderia ser uma 
cadeira que ajudasse mais na questão do curso, porque seminários já apresentamos, diariamente, e 
a questão do seminário é pegar a mesma disciplina que já estudamos e reapresentar novamente. 
Quer dizer, perdemos tempo com essa questão que poderia estar sendo aproveitado pra estudar 
outra coisa ou outra disciplina mais aprofundada” (Estudante L-JP).  

Também foram destacadas algumas lacunas relacionadas à falta de incentivo a 

pesquisa durante o percurso de formação que poderia ajudar na elaboração da 

Monografia, bem como a demora na indicação dos professores orientadores do 

Trabalho Monográfico ou o TCC, como foram registradas nas falas abaixo: 

“Assim, uma lacuna, uma coisa que eu senti muita falta no curso foi um incentivo à pesquisa. Eu 
acho assim que nas áreas específicas como Educação Infantil e das disciplinas, poderia se 
desenvolver mais projetos que fossem aproveitados no Estágio, e daí até nesse período do Estágio 
você poderia até ver o que foi essa atuação já para a Monografia, porque você já tinha até a atuação, 
a prática, já tinha a teoria e já ficava mais fácil de você redigir sua Monografia” (Estudante R-CZ). 

“Quanto a Monografia, assim, uma das partes que a gente sentiu um pouco de dificuldade aqui foi 
a parte de orientação. Não foi o meu caso, mas eu presenciei isso em alguns colegas que chegou-
se quase um mês de passado da disciplina e ainda não tinha orientador. Então assim, esse foi um 
dos pontos que deixou a desejar na parte da Monografia, foi na parte de orientação” (Estudante E-
CZ). 

“O TCC, a gente tem muita dificuldade porque os outros cursos, a exemplo de serviço social, deixam 
o último semestre para a produção do TCC, a gente não, a gente tem sete disciplinas mais o TCC. 
Então isso superlota a cabeça do aluno. Ai nos últimos semestres, no penúltimo, no sétimo é que a 
gente ver a disciplina TCC. Colocam lá um professor qualquer só para dizer que estar constando, e aí 
a gente não tem orientação, a gente fica sem orientação, tudo agora orientação por e-mail, e eu 
acho que a parte mais estressante do curso é justamente essa construção do TCC, porque você ver 
um monte de conteúdos, de disciplinas e aí pra você chegar a um assunto a uma temática que você 
queira seguir e você fica sem apoio nenhum, mediação nenhuma de professor, acho que é muito 
angustiante para o aluno”  (Estudante A1-JP).  

Outra lacuna reiteradamente apontada se refere às áreas de aprofundamento de 

estudos oferecidas pelo curso, pois as estudantes consideraram que deveria haver 
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um leque maior de áreas a serem escolhidas, no sentido de possibilitar a ampliação 

da formação do pedagogo, como ficou demonstrado nos argumentos a seguir: 

“Em relação ao curso também eu destaco a questão da área de aprofundamento, porque como eu 
quero a Educação Infantil, não tem área de aprofundamento em Educação Infantil aqui na UFPB, só 
tem a educação especial e EJA” (Estudante P-JP). 

“Então, a gente sente muita dificuldade em ter que escolher apenas uma área de 
aprofundamento, e quando a gente vai pra prática a gente vê que existe todo tipo de aluno e não um 
apenas” (Estudante A1-JP). 

“Outra coisa também que eu me decepcionei com o nosso curso, esse ano que eu fiquei sabendo, foi 
nas áreas de aprofundamento, só temos que escolher duas áreas ou EJA ou Educação 
Especial. Então, acho que deveriam ter pensado nisso porque, de certa forma, prejudicou bastante 
os alunos e nem todos fazem só na questão da EJA ou na Educação Especial” (Estudante L-JP). 

Como se pode perceber, as lacunas apontadas durante o processo de formação 

oferecido no curso de Pedagogia exigem uma tomada de posição dos profissionais 

envolvidos no sentido de rever as práticas formativas desenvolvidas, buscando 

oferecer aos egressos os instrumentais teóricos, metodológicos e práticos capazes 

de propiciar o domínio não somente das disciplinas a serem ensinadas, mas 

também o domínio dos conteúdos, das habilidades e das disposições que devem ser 

adquiridas pelos estudantes (Shulman, 2005). 

Pois, como adverte Gauthier (1998) os saberes nos quais os professores se apoiam 

dependem diretamente das condições sociais e históricas próprias ao trabalho, 

numa escola que leva os docentes a adotar soluções para os problemas que 

enfrentam, tendo em vista uma tarefa relacionada ao ensino, sendo, portanto, estes 

saberes que servem de base para a prática docente.  

5.2. Descrição e Análise dos Dados da Pesquisa com os Coordenadores de Curso 

Após a descrição e análise das informações obtidas junto às estudantes 

participantes da pesquisa, iniciaram-se as análises das falas obtidas por meios de 

entrevistas semi-estruturadas com os Coordenadores de Curso. As análises foram 

realizadas agrupando as respostas em cinco temas, partindo do roteiro da 

entrevista: 
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a) Processo de reformulação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia 

do CFP/UFCG e do CE/UFPB e sua implantação após as DCNs aprovadas em 

2006; 

b) Articulação entre os conteúdos de fundamentação teórica e os da formação 

específica nos cursos de Pedagogia do CFP/CE; 

c) Saberes, competências e habilidades desenvolvidas nos componentes 

curriculares da formação específica nos cursos de Pedagogia do CFP/CE; 

d) Contribuições da Resolução n. 01/2006 para a superação da dicotomia entre o 

pensar e o fazer, e para a construção da identidade profissional do pedagogo; 

e) Principais avanços e lacunas no âmbito da formação oferecida nos cursos de 

Pedagogia do CFP/CE. 

Os dados foram analisados enfatizando os pontos com maior destaque em cada 

tema abordado durante a entrevista com os Coordenadores, sendo desconsideradas 

algumas falas em que havia repetição nos argumentos apresentados. 

Tema 1: Processo de Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Pedagogia do CFP/UFCG e CE/UFPB e sua Implantação após as DCNs 

Aprovadas em 2006 

Inicialmente, na entrevista com os Coordenadores de Curso, se destacou que a 

formação dos profissionais da educação, sua profissionalização e o exercício 

profissional, acumulam uma história de lutas conflitos, comprometimento e 

dedicação desses profissionais. Com a aprovação da Resolução CNE n. 01 de 2006, 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, foi 

definida como atribuição básica do curso, a formação de professores para atuação 

na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e em atividades 

que exijam o domínio do conhecimento pedagógico, ampliando com isso o conceito 

de docência para além da sala de aula, envolvendo a participação na gestão e em 

outras atividades escolares.  
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Por isso, se buscou investigar o processo de reformulação dos cursos de Pedagogia 

do Centro de Formação de Professores da UFCG e do Centro de Educação da 

UFPB, o envolvimento e participação da comunidade acadêmica nesse processo e 

como ocorreu a implantação do Projeto a partir da aprovação das DCN’s de 2006. A 

respeito do referido processo de reformulação os coordenadores declaram que: 

“Ocorreu com a participação só dos docentes, talvez esse seja o grande problema, que a gente já tá 
vendo com essa avaliação do curso, para que não seja só por parte dos docentes. Mas, eu andei 
pesquisando, e houve, eu acho, umas três assembléias, seminários, eu sei que a coordenadora 
anterior fez esse levantamento com os alunos da época. Eu acredito que deve ter influenciado. Mas, 
assim, no fundo, no fundo, quem aprovou fomos nós, até porque é a Unidade Acadêmica que aprova, 
e foi uma coisa muito rápida, que eu acho assim, que um dos problemas que eu tenho identificado e 
meus colegas têm me falado, a gente tem visto, é que a gente muitas vezes aprova as coisas sem ter 
consciência realmente do que tá fazendo, a gente não estuda como deveria, devido aos prazos que 
vêm da PRE, do MEC, que necessita ser aprovado. Teve todo um processo, que antes a gente tinha 
as habilitações de administração e supervisão, depois de 2004, administração foi extinta e ficou 
supervisão e docência nos anos iniciais e quando foi em 2009, a gente ficou com docência nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil, porque a CNE 11/09 que trata da 
regulamentação da Licenciatura, destacando a Pedagogia, a gente teve que se basear nela. Então, 
como é que se deu esse processo? Começou-se a ver as necessidades aqui da região. Então, além 
da docência nos anos iniciais, viu-se a necessidade de também abranger a questão da Educação 
Infantil, porque antes a gente tinha disciplinas da educação infantil, você trabalhava a habilitação em 
supervisão e nos anos iniciais, mas a gente tinha algumas disciplinas da educação infantil. Só que em 
2009, a gente passou a ter os anos iniciais e a educação infantil e áreas de aprofundamento. Se 
escolheu Gestão de Processos Educativos e Educação de Jovens e Adultos. Com esse currículo de 
2009, nós temos cinco resoluções, que é a Resolução de monografia do TCC (Trabalho de 
Conclusão de Curso), da avaliação do curso, temos a do núcleo docente estruturante que ainda não 
foi homologada, mas já foi aprovada no colegiado e temos a de estágio” (Coordenador C-CFP). 

“Olhe, primeiramente, sobre a questão dessa reformulação, eu não me encontrava presente no 
Centro, mas pude acompanhar através do próprio Projeto Político Pedagógico no órgão onde foi 
aprovado, um projeto novo, não é isso? Eu participei da reformulação do curso anterior, do curso 
antigo, na década de 90. Atualmente nós temos dois cursos, tem o antigo e tem o novo, certo? São 
dois Projetos Pedagógicos que nós temos. E a gente tá falando aqui do projeto do curso novo. Mas, é 
interessante, ao longo desses três anos que eu sou Coordenador do Curso, eu venho lendo, 
estudando o Projeto dentro do próprio Colegiado do Curso, certo? conversando com alguns 
professores, já sentimos a necessidade de diversas mudanças. Nós sabemos que houve grandes 
mudanças dentro do curso, que ele passa a funcionar a partir de 2007, né isso? Um curso novo, ele é 
aprovado o projeto em 2006 e as primeiras turmas do curso novo, é importante que você saiba disso, 
elas foram concluídas uma do turno da manhã e uma do turno da tarde, foi no período 2011.2., em 
duas áreas de aprofundamento. Como nós sabemos que um dos objetivos do curso em termos da 
formação, são para os anos iniciais, que eram chamadas séries iniciais, mas com as mudanças na 
legislação, passa a ser, anos iniciais, né isso? Com duas áreas de aprofundamento: em Educação 
Especial e em EJA (Educação de Jovens e Adultos) (Coordenador C-CE).  

A fala dos Coordenadores permitiu constatar que sobre o aspecto da reformulação 

do curso, esta se deu com a participação predominante dos docentes, além de ter 

sido elaborada, em alguns casos, de forma muito rápida, sem a devida consciência 

de suas consequências, em virtude dos prazos estabelecidos pelos órgãos 

responsáveis por sua aprovação, o que pode trazer implicações sobre o tipo de 

formação oferecida pelo curso.   
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Também se verificou que a reformulação e implantação dos Projetos Pedagógicos 

atendem as perspectivas do contexto histórico que acaba direcionando a formação 

de um tipo de profissional que atenda as necessidades da sociedade em um 

determinado momento.  

Tema 2: Articulação Entre os Conteúdos de Fundamentação Teórica e os da 

Formação Específica nos Cursos de Pedagogia do CFP/CE 

Neste item se investigou a estrutura curricular, sobretudo, no que diz respeito à 

articulação entre os conteúdos da parte de fundamentação teórica com os da parte 

de formação específica na organização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Nesse sentido, se buscou conhecer a opinião dos Coordenadores acerca da 

distribuição dos componentes curriculares do curso e da respectiva carga horária, 

assim como o que eles pensam em relação ao diálogo entre os componentes 

teóricos e práticos no percurso de formação. Sobre tais aspectos os coordenadores 

declararam: 

“A gente tem disciplinas que são gerais, psicologia, didática, filosofia, sociologia que embora sejam 
ligadas à educação, mas são de forma mais generalizadas. Já a partir do quarto período começa 
fundamentos e metodologia da educação infantil. Então vai do quarto até o final do curso, a gente 
pode considerar que tem disciplinas ligadas à formação do docente na educação infantil e nos anos 
iniciais, porque ele vai ter o estágio na educação infantil, estágio nos anos iniciais, quando ele vai 
fazer a monografia, ele está geralmente trabalhando dentro dessa área ou dentro da educação infantil 
ou dos anos iniciais. A maneira que vem a distribuição até o estágio, eu considero significativa, 
porque você vai tendo disciplinas gerais, juntamente com disciplinas específicas. Porque mais adiante 
a gente vai ter também a parte dessas disciplinas que são relacionadas às áreas de aprofundamento. 
Então assim, da maneira que está colocado no fluxograma dá para trabalhar, com exceção dos 
estágios, que a gente vê a necessidade de serem realizados em período que sejam somente para 
eles, não ser junto com as outras disciplinas, porque não tem na nossa estrutura, tanto da condição 
humana desses alunos, mais também deles morarem em outra cidade, de trabalharem, que é outro 
fator que a gente não pode desconsiderar que a maioria de nossos alunos trabalha. Mas, essas 
disciplinas que são gerais e as que são específicas, eu considero que realmente deve ter primeiro 
esse aporte, porque como é que um aluno vai trabalhar sobre fundamentos da educação infantil se 
ele não viu sociologia, não viu história da educação, você vai ver a questão da infância em história da 
educação, quando você trabalha a própria psicologia, então da maneira que tá sendo, eu considero 
que dá para ser trabalhado. Agora, com relação aos estágios, e a própria monografia é interessante 
que realmente sejam trabalhadas em períodos unicamente para dar um melhor rendimento ao 
trabalho dos alunos, porque o que acontece é que com tanta coisa pra fazer, se a gente não for 
assim, sagaz para perceber o que está acontecendo, eles vão tá copiando o relatório do período 
passado. “Então vai sendo um trabalho de faz de contas devido ao acúmulo” (Coordenador C-CFP). 

“A estrutura do curso aqui no Centro nós temos três Departamentos, tem o Departamento de 
Fundamentação da Educação, que é justamente o responsável pelos dois primeiros períodos do 
curso é onde o aluno tem todo o embasamento pedagógico do início do curso, né isso? e você pode 
observar que há uma ligação das disciplinas, é onde ele passa a estudar a questão da história da 
educação, a sociologia, a filosofia, certo? a psicologia, a metodologia do trabalho científico. Então 
realmente há uma fundamentação, um preparo, um alicerce, né isso? A partir do terceiro período, nós 
vamos justamente pegar as disciplinas que são oferecidas pelo Departamento de Habilitações 
Pedagógicas, certo? é a parte de políticas. Então ele começa a estudar a parte de política e outras 
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disciplinas que também vão dar uma grande fundamentação teórica para o seu desenvolvimento, 
principalmente, as disciplinas na área de política, na área de pesquisa, na área de currículo, certo? E 
a partir do quinto período nós vamos abranger a parte das metodologias, né isso? Justamente 
quando ele começa estudar as metodologias, por exemplo, ciências, português, matemática, história, 
geografia e tantas outras, que justamente vão lhe dar essa fundamentação teórica e prática, porque 
na medida em que ele vai avançando no curso ele vai fazendo o estágio I, o estágio II, o estágio III, 
justamente a partir do que ele adquire dos saberes pedagógicos, da fundamentação, da parte de 
política e da parte das metodologias. E no oitavo período, no curso diurno, porque a noite o último 
período é o nono período, justamente é o estágio final, é a elaboração do TCC (Trabalho de 
Conclusão do Curso), que é justamente onde ele vai pegar tudo aquilo, essa gama de saberes, que 
foram adquiridos tanto na parte teórica em sala com o professor, quanto na parte prática de seus 
estágios. Mesmo assim, eu acho que ainda existe uma lacuna séria, que precisa ser revista. As 
disciplinas, porque no curso antigo nós tínhamos diversas disciplinas com 45 horas, o curso novo tem 
3.210 horas. Então algumas disciplinas do curso novo foram eliminadas, como também no curso 
novo, várias disciplinas são novas, certo? Mas, eu acredito que a partir dessa reformulação a gente 
tem que fazer modificações em diversas disciplinas, a carga horária 60 horas isso ai não vai mudar, 
porque hoje em dia todas as disciplinas são 60 horas praticamente, são 04 créditos, né isso? Com 
certeza o que a gente precisa é substituir disciplinas, alguns ementários precisam ser modificados 
para atender com mais precisão, modernizar-se mais. Hoje o tempo é muito rápido, as informações, a 
tecnologia, precisam envolver mais as questões dos avanços tecnológicos, a pesquisa, porque é 
interessante salientarmos que há alunos hoje que ainda estão um pouco distante dos avanços 
tecnológicos, o próprio curso tem que ter algumas reformulações pra esse atendimento” 
(Coordenador C-CE). 

Na fala dos Coordenadores se percebeu que a estrutura do curso, no que se refere 

à distribuição dos componentes curriculares, foi considerada significativa, uma vez 

que se começa com as disciplinas gerais quando o discente tem todo o 

embasamento pedagógico, mas, ao mesmo tempo, são oferecidas disciplinas 

específicas em que além dos saberes pedagógicos o estudante adquire os saberes 

práticos e, em seguida, as disciplinas relacionadas às áreas de aprofundamento.  

Assim, na concepção dos Coordenadores, da maneira como se encontra 

estabelecido no fluxograma do curso, seria possível trabalhar tais componentes, 

com exceção dos estágios, que não devem ser trabalhados juntamente com outras 

disciplinas em um mesmo período letivo, tendo em vista a própria condição humana 

dos estudantes e as condições existenciais de alguns que residem em outras 

cidades e já atuam como professores e, por conta disso, teriam dificuldades em 

acumular tantas atividades. 

No que se referem à carga horária dos componentes, os Coordenadores 

consideraram adequada, uma vez que todos têm 60 horas/aula, sendo suficiente 

para trabalhar os conteúdos e saberes necessários à formação do professor. No 

entanto, observaram que alguns componentes precisam ser substituídos, além de 

ementários que precisam ser modificados visando atender com mais precisão ao 

avanço das informações, da pesquisa e da tecnologia, pois eles constatam que há 
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estudantes que estão um pouco distante dos avanços tecnológicos, e como 

consequência, o próprio curso precisa fazer algumas reformulações para atender a 

essas novas necessidades no âmbito da formação. 

Tema 3: Saberes, Competências e Habilidades Desenvolvidas nos 

Componentes Curriculares da Formação Específica nos Cursos de Pedagogia 

do CFP/CE 

Neste tema se ressaltou a necessidade de uma sólida formação teórica dos 

estudantes, considerando que entre as competências do professor, após a 

aprovação da Resolução n. 01/2006, estão ações relacionadas ao trabalho com a 

Educação Infantil, e também, aos conteúdos e as metodologias aplicadas aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Por isso, se tornou pertinente conhecer a maneira 

como os saberes, as competências e as habilidades são trabalhadas no percurso de 

formação dos graduandos dos cursos de Pedagogia.  

Procurou-se conhecer, com a opinião dos Coordenadores, se os saberes oferecidos 

no processo de formação, estão preparando os estudantes para exercerem uma 

prática educativa eficiente, uma vez que irão trabalhar com conteúdos nas áreas de 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, além de conteúdos 

específicos nas áreas de Tecnologia Educacional, Educação Especial, LIBRAS, 

entre outros. São demandas exigidas pelo mercado de trabalho, as quais 

necessitam do professor, o domínio de saberes específicos inerentes a esta área de 

atuação.  

Com isso, se procurou investigar se a formação nessas áreas específicas estaria 

sendo suficiente para o exercício da prática educativa ou se seriam apontados 

alguns aspectos no percurso de formação que deveriam ser melhorados. Sobre tais 

aspectos os Coordenadores enfatizaram que: 

“Se a gente for ver o que se propõe o PPC, que fala dessas habilidades, que o discente de pedagogia 
ao concluir o curso ele vai estar apto a trabalhar com a diversidade, com a questão racial, com a 
questão da biologia, da ecologia, ele vai ter habilidade para trabalhar com as disciplinas de ciências, 
biologia, matemática, português, então no Projeto em si, a proposta é essa. E as disciplinas que são 
postas no projeto, realmente elas tratam dessas habilidades. Agora, a gente ver, por exemplo, que 
existem algumas lacunas no processo de apreensão desses conteúdos. Os professores de 
fundamentos e metodologia da matemática, a gente já tem professores específicos que tem 
trabalhado nessa área. O que muitas vezes, por exemplo, fundamentos e metodologia da 
matemática, eu tenho percebido que muitas vezes o que tem ocorrido não é a questão do que está 
posto no PPC, mas a questão da relação professor x aluno, nesse sentido muitas tem atrapalhado. 
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Mas, quando discentes e docentes conseguem se harmonizar, se entenderem nessa relação, o 
trabalho tem sido significativo. Ciências, a gente tem visto um avanço, onde a formação específica 
não está sendo trabalhada mais daquela forma tradicional, a gente vê a produção de artigos, os 
alunos fazem artigos baseados em pesquisas de campo. Tem tido um avanço. Do mesmo jeito em 
português. Então, uma das habilidades do curso é que o pedagogo seja habilitado para ser capaz de 
analisar cientifica e pedagogicamente a realidade na qual ele está inserido. Eu percebo essas 
disciplinas específicas, seja dos fundamentos, seja da questão da cultura e diversidade, da 
tecnologia, de arte educação, a disciplina que da maneira que ela estar sendo trabalhada, você vê o 
avanço, o quanto ela pode ser importante para avaliação do próprio curso, de trabalhar a avaliação 
nos anos iniciais, na educação infantil. Mas, aí agente vai ver a questão do desejo também do próprio 
aluno, é interessante a gente ver a questão do desejo e do interesse, porque a gente ver aqui, alunos 
que são capazes, que se eles se interessassem, eles iriam bem adiante. Mas, muitas vezes o que 
falta é a questão do próprio interesse. Mas, essas disciplinas, têm dado um suporte inicial, uma base 
inicial para que este pedagogo saia do curso tendo uma noção de como atuar na sala de aula” 
(Coordenador C-CFP).      

“Olha, primeiro eu vou começar pela questão das metodologias, justamente porque eu acho que é 
uma das partes fundamentais do curso, onde há um grande embasamento de saberes pedagógicos, 
a questão da própria teoria ligada á prática de nossos alunos. Eu digo assim com muita certeza que 
os nossos professores aqui são muito bem preparados, praticamente todos eles das áreas são 
doutores, e eu digo mais, eu tenho observado um grande crescimento, certo? na formação dos 
alunos. São aulas de qualidade, claro que nós sabemos que existem ainda muitas deficiências na 
questão das metodologias, por conta até do material para exibir, as vezes o professor quer um data 
show, vem atrás e já tá emprestado, ele quer dar uma aula melhor e não consegue porque muitas 
vezes a própria Universidade não lhe oferece meios, certo? Nós sabemos que o curso de Pedagogia 
é um dos cursos maiores da Universidade daqui da Federal, atualmente nós temos 1.320 alunos 
matriculados. Ora, se você tem um número desse acentuado de alunos, você tem que ter qualidade e 
a qualidade de ensino depende de outros fatores, você depende de material, você depende do 
funcionário, você depende de espaço, e para ter uma aula de qualidade não é preciso saber apenas a 
parte teórica não. Hoje você só trabalhar a questão teórica falando, hoje você tá por fora da 
modernidade, né isso? Então você tem que usar os recursos como slides, recursos novos, que 
incentive o aluno a aprender, até na questão da própria pesquisa. Então, isto é um dos maiores 
problemas, porque nós temos professores altamente qualificados nessas áreas das metodologias na 
área de português, na área de ciências, da matemática, da biologia, todas as áreas, da geografia, da 
história, mas muitas vezes o que nos falta, não só aqui no Centro de Educação, mas como em toda a 
Universidade, é justamente falta de espaço, de laboratórios equipados, muitas vezes a gente tem 
laboratórios sucateados, e isso tudo interfere, na questão das ações pedagógicas em sala de aula. 
Então, para que a gente tenha uma boa formação, essa boa formação depende de um bom 
professor, professor com qualificação, mas precisamos de espaços bem trabalhados, laboratórios 
bem equipados, certo? E realmente meios para que possamos fazer um bom trabalho. Muitas vezes 
os próprios professores dão depoimentos, que não fazem um trabalho melhor porque realmente as 
condições oferecidas são salas com sessenta alunos, certo? Existem os esforços, mas, muitas vezes, 
o próprio ambiente não oferece essa oportunidade” (Coordenador C-CE). 

Na concepção dos Coordenadores a forma como se encontra estruturado o PPC, 

seria possível trabalhar as habilidades que o discente de Pedagogia ao concluir o 

curso possa trabalhar com a diversidade, com a questão racial, com a questão da 

biologia, da ecologia, assim como habilidade para trabalhar com as disciplinas de 

ciências, biologia, matemática, português, entre outras. Contudo, revelaram em suas 

falas, ter percebido que a maior dificuldade no processo de apreensão dos 

conteúdos, não estaria no que propõe o PPC, mas na questão da relação entre 

professores e alunos, que tem atrapalhado o processo de formação, pois quando 

discentes e docentes conseguem se harmonizar e se entender nessa relação, o 
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trabalho tem avançado significativamente, resultando na produção de artigos ou na 

elaboração de produções científicas baseadas em resultados de pesquisas de 

campo.  

Outra habilidade destacada foi que o Pedagogo após concluir o curso esteja 

habilitado a analisar, científico e pedagogicamente, a realidade na qual está inserido. 

Neste caso, os Coordenadores declararam que as disciplinas específicas da forma 

como são trabalhadas, seja em termos de fundamentos teóricos seja na questão da 

cultura e diversidade, da tecnologia e de arte educação, têm propiciado avanços 

importantes para a ação do professor nos anos iniciais e na Educação Infantil, 

fornecendo um suporte inicial para que o Pedagogo saia do curso com uma noção 

de como atuar na sala de aula. Entretanto, eles enfatizaram a importância no 

processo de formação da questão individual, como o desejo e o interesse do próprio 

discente, que aliada à sua capacidade individual, faria com que o estudante 

progredisse no percurso formativo.  

Os Coordenadores também destacaram a existência de muitas deficiências na 

questão das metodologias de ensino, em virtude da falta de recursos tecnológicos 

ou didáticos que muitas vezes impedem que o professor possa ministrar uma aula 

de melhor qualidade, já que a própria Universidade não lhe oferece esses meios. 

Assim, ressaltaram que para se ter um ensino de melhor de qualidade seriam 

necessários, entre outros fatores, a disponibilidade de material didático e de espaço, 

além do uso de recursos que incentivem o discente a aprender e para que a aula 

não se limite apenas a parte teórica, pois permanecendo desta forma, estaria em 

descompasso com as exigências da modernidade.   

Portanto, consideraram que, embora o curso disponha de professores qualificados 

nas áreas das metodologias de Língua Portuguesa, de Ciências, de Matemática, de 

Biologia, de Geografia e de História, os maiores problemas residem, em toda a 

Universidade, na falta de espaço e de laboratórios bem equipados, o que acaba 

interferindo nas ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula.  
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Tema 4: Contribuições da Resolução n. 01/2006 para a superação da dicotomia 

entre o pensar e o fazer e para a construção da identidade profissional do 

pedagogo 

Nesta dimensão a investigação se pautou em descobrir, na opinião dos 

coordenadores, de que maneira a aprovação da atual legislação pode contribuir para 

a superação da dicotomia entre o pensar e o fazer na atividade docente, ou seja, 

entre a formação do pedagogo para atuar como especialista ou como professor 

predominante ao longo da história do curso de Pedagogia. Entender assim, como a 

contribuição da legislação na construção da identidade do profissional formado por 

estes Cursos, considerando que a partir da aprovação das novas diretrizes e da 

elaboração dos Projetos Pedagógicos de cada curso, essa construção ficou mais 

bem esclarecida, visto que se definiu o perfil do pedagogo como sendo o professor 

da Educação Infantil e dos Anos Iniciais, além da atuação em atividades em que se 

exija o domínio do conhecimento pedagógico.  

Em relação a essas dimensões de investigação os Coordenadores esclareceram: 

“Eu considero o curso de Pedagogia um dos cursos mais ricos enquanto base de conhecimento, 
porque você trabalha com todas as áreas, com filosofia, com sociologia com todas essas áreas e isso 
lhe dá uma base assim, bastante significativa, e você enquanto pedagogo saber, eu sou pedagogo, 
eu sou licenciado, eu posso atuar nos anos iniciais e na educação infantil, isso traz uma nova 
perspectiva para a identidade profissional. Porque a gente fazia o curso de Pedagogia, mas a gente 
não era reconhecido como docente, embora você trabalhasse com psicologia, embora você fizesse 
estágio, mas você não era reconhecido como docente. E mais ainda, que ele não vai ser só o 
professor dos anos iniciais e da educação infantil, mas ele também tem condições de atuar na 
gestão, em toda essa parte da gestão de processos educativos, de elaboração de projetos, de 
aplicação deles, de avaliação de projetos, e também de atuar na Educação de Jovens e Adultos. 
Então, ficou algo mais definido. Então, é considerado um avanço, no que tange ser um pedagogo nos 
dias atuais” (Coordenador C-CFP). 

“Olhe, eu sou pedagogo, há mais de 30 anos que eu terminei aqui no Centro de Educação. Eu 
terminei administração escolar, e nós tínhamos supervisão e orientação, né isso? Você saía como 
especialista. Você era visto como um técnico na área de educação, quer dizer, muitas vezes não 
eram nem aceito você dar aula. O positivo nessa mudança foi justamente sair essa normatização da 
docência, porque você sai como professor, você pode atuar como professor e como especialista na 
área, tanto você pode ir para sala de aula como atuar como técnico em assuntos educacionais, né 
isso? Na minha época que eu terminei você era especialista, era uma dificuldade para você ir para 
sala de aula. Eu achei importante, justamente quando houve a reformulação, quando a gente pode 
centralizar na questão da docência por conta até dos próprios concursos que há. Então, o aluno ele 
sai como docente. Então, nós somos docentes, nós trabalhamos toda a parte pedagógica, a didática, 
as filosofias, as práticas, as políticas. Então, nós saímos com a formação de docente, não impedindo 
que a gente trabalhe também com a parte burocrática” (Coordenador C-CE). 

Como se pode perceber na fala dos Coordenadores reforça-se a abrangência do 

curso de Pedagogia, por ser um dos cursos que possui ampla base de 
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conhecimentos, advindos das áreas da filosofia, da sociologia, da psicologia, da 

didática, das políticas, das metodologias, entre outras, que possibilitam uma sólida 

formação do professor, além da definição e do reconhecimento de seu campo de 

atuação como docente nos anos iniciais e na Educação Infantil, e também, na 

gestão de processos educativos, elaboração e aplicação de projetos e na Educação 

de Jovens e Adultos. Tudo isso significa uma nova perspectiva e um avanço na 

superação da dicotomia entre o pensar e fazer e na construção da identidade 

profissional do pedagogo nos dias atuais.  

Tema 5: Principais avanços e lacunas no âmbito da formação oferecida nos 

Cursos de Pedagogia do CFP/CE 

No último tema de investigação se procurou levar em consideração que, de acordo 

com pesquisas realizadas e estudos desenvolvidos, os teóricos afirmam que embora 

a escola tenha se expandido ultimamente, ela vai precisar de pessoas mais 

competentes, e algumas avaliações têm destacado que a formação dos profissionais 

ainda está em quantidade e qualidade insuficientes. Diante desse quadro, se 

procurou investigar, na compreensão dos Coordenadores, quais seriam os avanços 

conseguidos pelo curso, mas principalmente, as lacunas verificadas no âmbito da 

formação oferecida e que precisariam ser supridas para que seja oferecida uma 

formação de melhor qualidade. 

Sobre os avanços do curso e as lacunas observadas no processo da formação, os 

Coordenadores argumentaram: 

“A gente já percebeu que existem muitas lacunas na nossa estrutura curricular, da maneira que a 
gente aprovou, já existem lacunas, a gente já encontrou problemas na própria formação dos alunos 
mesmo levando em consideração a importância dessa formação nos anos iniciais e na gestão de 
processos educativos, quando chega assim, no quinto período matutino e no sexto período noturno, 
para que os discentes possam escolher a área de aprofundamento é que eu percebo que existe um 
lobby. Não sei se é dos próprios alunos ou é dos professores, que enquanto coordenadora não 
consegui detectar, que eles acabam ficando apenas com gestão de processos educativos, embora 
apresentem também a vontade de fazer a Educação de Jovens e Adultos. Então assim, quando eu 
falo, por exemplo, que as disciplinas, os fundamentos e as outras disciplinas, elas fazem essa inter-
relação entre si, claro que eu vejo de uma maneira otimista, eu não posso ignorar o que tá na prática, 
por exemplo, a gente vê alunos que estão aqui que não sabem que esse aqui é o CFP, são fazedores 
de tarefas. Por exemplo, a questão da escrita. É vergonhoso vê como é que os nossos alunos 
escrevem. Então, uma das lacunas é essa. Existem vários fatores, a maneira do ingresso, a formação 
anterior, a questão do próprio interesse, também a questão dos próprios professores que estão aqui, 
que percebem o que estar acontecendo, mas também não se preocupam em modificar, a gente vê 
que existem essas lacunas, tanto por parte dos discentes como dos docentes. Nós temos uma 
biblioteca, e existem alunos que nunca foram na biblioteca e uma das maiores dificuldades no ensino 
é a falta de leitura. Então, embora tenha essa articulação de disciplinas que possam estar fazendo 



175 

 

relação com a formação geral com a formação específica, que você, por exemplo, venha a ter um 
estágio que seja num período sozinho, mas não tiver todo esse interesse, toda essa reformulação do 
pensar do docente e do discente, ele saber o que estar fazendo, dele ter pelo menos a consciência 
do que ele tá fazendo naquele momento, a gente vai ficar com grandes lacunas ainda. A gente tem 
poucos professores para trabalhar da maneira que deveria, porque a gente fica só no ensino, fica 
difícil o docente atuar na pesquisa e na extensão. Então, isso também é uma das lacunas. As 
condições de trabalho, por mais que você tivesse um PPC excelente, que não tivesse nenhuma 
lacuna em sua estrutura, mas ele ia emperrar na execução devido à questão da mão de obra, de 
quem vai executar. Fora essa questão dos discentes, porque eu ainda considero a mais difícil, se não 
tiver interesse, se não tiver consciência, você saber pelo menos onde você está... Então, têm vários 
fatores, vai por essa questão do desinteresse, da questão de que os alunos trabalham. Isso também 
é um grande entrave, a questão do transporte, quando é determinada hora eles têm que ir. Então, a 
questão do interesse, do desejo, é realmente significativa, vai fazer a diferença. Essa questão da 
avaliação, da auto-avaliação do docente e do discente é importante, essa avaliação do curso, a gente 
tá sempre fazendo, ela é importante para que a gente vá vendo essas lacunas e que vá conseguindo 
melhorar” (Coordenador C-CFP).  

“Olha, um dos pontos que eu já venho discutindo no Colegiado do Curso, é justamente a questão das 
disciplinas do curso, certo? eu vou dar um exemplo, há algumas áreas de aprofundamento, porque 
nós temos duas: Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. A partir, justamente, dessas 
duas áreas de aprofundamento, está havendo movimentação, muitos alunos vindo à coordenação, 
alguns professores, para que houvesse um leque maior de opções, certo? Que houvesse uma área a 
mais de aprofundamento para que haja uma opção a mais, para que os alunos possam optar. É 
interessante também salientar a questão dos saberes pedagógicos que foram colocados nas próprias 
disciplinas oferecidas, que nós sabemos que os saberes pedagógicos, a formação, ela nasce a partir 
das disciplinas que são oferecidas, certo? E as ações pedagógicas dos professores em sala de aula, 
como eles vão proceder com essas disciplinas. E ao longo do tempo eu venho analisando, até 
particularmente, a questão das próprias áreas de aprofundamento. Vou dar um exemplo: a área de 
aprofundamento em educação especial, o aluno estuda uma gama de disciplinas, certo? ele tem uma 
gama de informações, saberes pedagógicos, certo? E quando ele vai pra área de aprofundamento, 
ele ver uma ou duas disciplinas ao longo do curso, quando chega na área de aprofundamento, ele vai 
em seis meses se especializar em educação especial. Nisso estar havendo uma falha muito grande, 
porque o aluno não se sente preparado para atuar no mercado de trabalho. Muitas vezes ele vai ter 
que fazer um Curso de Especialização, um Curso de Aperfeiçoamento ou então um estágio prático, 
para puder realmente ter experiência na área, porque muitas vezes eu tenho escutado que eles não 
saem preparados para aquilo que o curso pretende formar. Eu tive algumas reuniões no setor de 
currículo da PRG, e lá foi me dito pela coordenadora de currículos, que haveria condição de o Curso 
de Pedagogia, agente oferecer mais uma área de aprofundamento. Que no caso, pelo depoimento de 
alguns professores seria na área de Educação Infantil, que seria muito ampla, que o aluno teria uma 
amplitude de poder trabalhar. Têm algumas áreas, algo já discutido, algumas reformulações nas suas 
disciplinas, certo? eu acredito até na reformulação dos períodos, colocando mais algumas disciplinas 
para que haja mais aprofundamento de conhecimentos. Eu acho que precisa fazer substituição de 
disciplinas, disciplinas novas podem substituir algumas que já estão ultrapassadas, certo? Tem 
diversas disciplinas que precisam ser unida com outras, tem que ser colocada uma nova naquele 
espaço, mas isso aí vai depender de cada área. Esse é um estudo específico, não do Colegiado do 
Curso, mas de cada área, certo? De cada Departamento para que ele olhe as tendências, se precisa 
modificar, substituir o ementário ou sugerir coisas novas. “Mas, isso vai acontecer porque eu já ouvi 
muitos professores comentando que algumas disciplinas precisam ser modificadas, alguns critérios, 
colocar algumas disciplinas novas até pela questão da própria modernização, pois houve um 
crescimento muito grande do curso, a preparação ela tá sendo mais burilada, ela tá sendo mais 
trabalhada, mas eu acho que nós temos diversas lacunas, muitos problemas, inclusive é um dos 
pontos de pauta no Colegiado do Curso, é trabalhar uma nova reformulação curricular, porque essa 
de 2007 já não está mais atendendo aos anseios do Curso” (Coordenador C-CE). 

A fala dos Coordenadores explicita a existência de diversas lacunas na formação 

oferecida pelos cursos de Pedagogia das duas IES analisadas. Estas lacunas são 

identificadas na própria estrutura curricular que acaba direcionando, no percurso de 

formação, o processo de escolha dos estudantes pelas áreas de aprofundamento, 
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fazendo com essa escolha recaia apenas sobre gestão de processos educativos, em 

detrimento da área de Educação de Jovens e Adultos, no caso do curso do CFP, 

além da necessidade da ampliação destas áreas, sobretudo, no curso do CE, com a 

oferta outras áreas de aprofundamento entre elas, em Educação Infantil. 

Em relação às disciplinas do Curso são apontadas algumas lacunas, inclusive algo 

que já se encontra em discussão, no sentido de promover algumas reformulações 

nas disciplinas e até a reformulação dos períodos, colocando mais algumas 

disciplinas para que haja mais aprofundamento de conhecimentos. Neste sentido, 

identificaram a necessidade de se fazer substituição de disciplinas consideradas 

ultrapassadas ou a junção de algumas dessas disciplinas. Entretanto, afirmaram que 

estas mudanças dependem de cada área, pois esse é um estudo específico, não do 

Colegiado do Curso, mas de cada área, de cada Departamento, que deve observar 

as tendências, modificar, substituir ementários ou sugerir a implantação de novas 

disciplinas.  

Foram apontados alguns problemas relacionados às características dos discentes 

como a forma de ingresso dos estudantes no curso, sua formação anterior, 

discentes trabalhadores, dificuldades no processo de leitura e escrita dos 

estudantes, falta de interesse dos mesmos, entre outras. Com relação aos 

professores, registraram o reduzido número de professores, além de atitudes de 

alguns profissionais que, mesmo percebendo estas lacunas, não se preocupam em 

procurar soluções que ajudem a modificá-las. 

Por isso, ressaltaram que ainda que exista a articulação entre as disciplinas no 

sentido de fazer a relação da formação geral com a formação específica, que o 

Estágio Supervisionado seja oferecido como única disciplina do período letivo, se 

não houver o desejo e o interesse por parte dos estudantes, seguido de uma auto-

avaliação do docente e do discente, além de uma reformulação de suas formas de 

pensar, estas lacunas ainda vão permanecer por um longo período. 

De qualquer forma, percebem-se na fala dos Coordenadores, argumentos no sentido 

de reconhecer que houve, nos últimos anos, um crescimento do curso no que se 

refere à formação dos estudantes, considerando que a mesma está sendo mais 

“burilada”, mais bem trabalhada. Contudo, reconhecem a existência de diversas 
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lacunas e de muitos problemas, os quais já se constituem como pontos de pauta do 

Colegiado do Curso, visando a uma nova reformulação curricular, uma vez que o 

Projeto Pedagógico em vigor já não consegue atender aos anseios da formação, já 

que, em muitos casos, o estudante não se sente preparado para atuar no mercado 

de trabalho ou não sai preparado para aquilo que o curso pretende formar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho buscou tecer considerações acerca do processo de formação de 

professores para os anos iniciais de escolarização, bem como fazer uma reflexão 

sobre a construção da identidade docente, tendo como parâmetro os saberes 

docentes oferecidos no percurso formativo dos estudantes do curso de Pedagogia, 

no intuito de compreender os desafios e possibilidades desse processo no 

redimensionamento das práticas pedagógicas. 

Cabe salientar que as análises e reflexões, aqui expostas, devem ser 

constantemente submetidas a novas análises e reformulações, dando a estas 

considerações finais um caráter provisório, não podendo ser tomadas como 

verdades absolutas. Tais considerações devem ser compreendidas como 

questionáveis e abertas de maneira a suscitar novas investigações que possam 

contribuir na elucidação desta temática. 

Por isso, ao invés de se emitir pareceres conclusivos, acabados, são feitas 

considerações finais, muitas delas constituídas de perguntas sem respostas ou 

respostas desprovidas de verdades absolutas, uma vez que a imprevisibilidade e o 

movimento dos fatos sócio-históricos, políticos e educacionais não permitem 

considerar terminado um trabalho acadêmico desta natureza. 

Os estudos teóricos desenvolvidos no decorrer do processo de elaboração da tese 

permitem constatar que as iniciativas direcionadas à formação de professores, de 

maneira institucionalizada, só se constituíram numa preocupação explícita das 

políticas educacionais brasileiras quando as transformações sócio-econômicas e 

políticas começaram a exigir um trabalhador mais bem qualificado e quando se 

começa a institucionalização da instrução pública no mundo moderno. 

Nesse contexto, sob influência francesa, surgiram no Brasil as Escolas Normais, 

como instituições destinadas à preparação de professores. Entretanto, esta 

formação era feita de maneira eminentemente prática, negligenciando-se o 

embasamento teórico e o domínio dos saberes específicos indispensável à prática 

docente.  



179 

 

No âmbito da formação de professores, assume fundamental importância o 

surgimento do curso de Pedagogia, criado inicialmente na Faculdade Nacional de 

Filosofia da Universidade do Brasil, com o intuito de formar bacharéis e licenciados, 

sendo estes últimos formados para atuar na docência dos Cursos Normais. 

Tentando oferecer uma formação que atendesse às exigências educacionais, o 

curso de Pedagogia passou por diversas regulamentações que, por meio de 

determinações legais, consubstanciaram suas reformulações curriculares ou 

pautaram as discussões sobre futuras reformulações com vistas à formação do 

pedagogo.  

No estudo dessas regulamentações se tomou como referência teórica, 

especialmente, as contribuições de Brzezinski (1996), Bissolli da Silva (2006), Tanuri 

(2000) e Saviani (2007), que ajudam na compreensão dos aspectos legais, dos 

decretos e pareceres que foram configurando, historicamente, o perfil do curso 

desde seu surgimento, bem como a contribuição dos movimentos de educadores 

nas discussões acerca do processo de construção da profissionalização docente. 

Dentre as alterações do curso merece destaque a aprovação da Resolução CNE/CP 

n. 1/2006, que definiu as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, 

estabelecendo como atribuição básica do curso a formação de professores, 

ampliando o conceito de docência para a ação que supera o espaço da sala de aula, 

envolvendo a participação na gestão e em todas as atividades escolares nas quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Assim, a proposta de formação de um professor capaz de participar das atividades 

administrativas amplia as possibilidades de ação desse profissional na medida em 

que estende sua atuação à área de serviços e apoio escolar como a participação na 

gestão colegiada, sendo as atividades de todos os profissionais da escola previstas 

nos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados coletivamente. 

Essa nova configuração passou a exigir uma reformulação dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de Pedagogia, no sentido de adequá-los a essa nova 

realidade, visto que pautado nesta formação, se espera que o docente formado pelo 

curso de Pedagogia possa desempenhar um papel crucial em relação ao futuro 

educacional de todas as crianças, já que será responsável pela apresentação dos 
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universos culturais e científicos relacionados às ciências, à matemática, à história, 

geografia e língua portuguesa. 

Assim, os egressos do curso de Pedagogia têm como uma de suas competências a 

formação de crianças dos anos iniciais de escolarização e é necessário que o curso 

os prepare, efetivamente, para essa tarefa, abordando conhecimentos, conteúdos e 

saberes pertinentes a esta área de atuação. 

Por isso, algumas indagações serviram como suporte para investigação empírica do 

trabalho, entre elas: Como os Projetos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia do 

CFP/UFCG e do CE/UFPB foram organizados após a aprovação das DCNs? Como 

ocorre o processo de formação e de construção da identidade docente? Quais são 

os saberes trabalhados no percurso de formação dos graduandos do curso de 

Pedagogia? Que saberes, competências e habilidades profissionais são mobilizadas 

pelo professor no cotidiano de sua ação educativa? Quais saberes o professor 

precisa dominar para poder exercer o magistério nos anos iniciais de escolarização? 

No estudo acerca de como os saberes profissionais são produzidos/mobilizados no 

exercício da docência, se tomou como referência, especialmente, as teorias de 

Tardif (2004), Gauthier et. al. (1998) e Shulman (2005) que têm oferecido 

importantes contribuições a respeito dos saberes necessários à formação de 

professores, uma vez que suas teorias superam uma abordagem meramente 

acadêmica, envolvendo as dimensões pessoal, profissional e organizacional da 

profissão docente. Ressaltam também a importância do conhecimento didático do 

conteúdo e dos diferentes tipos de conhecimentos e destrezas que o professor lança 

mão para transformar os conteúdos disciplinares em representações didáticas 

ensináveis e compreensíveis para os alunos. 

Por isso, no desenvolvimento da atividade de ensino o docente deve articular 

diferentes saberes, expectativas e visões de mundo, que, condicionados por suas 

histórias de vida e em confronto com a prática e com as condições concretas da 

profissão, produzem e mobilizam saberes específicos, conhecimentos tácitos, 

pessoais e não sistematizados, que em interconexão com outros tipos de 

conhecimentos, passam a integrar a identidade de professor.  
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Para compreender de que maneira os diferentes tipos de saberes passam a integrar 

a identidade do professor se recorreu aos estudos de Morin (1996), Freire (1996), 

Nóvoa (2000), Pimenta (2005; 2007), entre outros, que ajudam na compreensão 

dessa temática, na medida em que oferecem importantes contribuições à discussão 

acerca do contexto da formação, dos saberes docentes produzidos/mobilizados e do 

desenvolvimento da prática pedagógica que configuram a natureza da docência, 

como fundamentais nos processos de construção identitária de professores. 

A construção dos saberes-fazeres docentes envolve, portanto, a mobilização dos 

saberes experienciais, pedagógicos e científicos enquanto constitutivos da docência, 

mas também dos processos de construção da identidade de professores. Além 

disso, a identidade profissional deve ser concebida como uma construção individual 

e coletiva, que envolve a reflexão sobre em que consiste a profissão professor e 

sobre o que significa ser professor, pois os significados sociais atribuídos à profissão 

vão ajudando a articular cotidianamente a sua maneira de ensinar, de ser e estar na 

profissão. 

Tendo como fundamento os aportes teóricos acerca dos processos de formação, da 

produção/mobilização de saberes e de construção da identidade docente, iniciaram-

se as análises do material empírico coletado junto às estudantes e aos 

Coordenadores dos cursos de Pedagogia do CFP e do CE, adotando como campo 

de discussão o contexto da formação oferecida nestes cursos e o exercício da 

prática docente desenvolvida pelas estudantes. Inicialmente, se partiu das seguintes 

indagações: Como ocorre o processo de formação e de construção da identidade 

dos estudantes dos cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e do CE/UFPB? Os 

saberes adquiridos, as habilidades e competências desenvolvidas no percurso de 

formação estão contribuindo para o redimensionamento das práticas pedagógicas? 

Buscando respostas para essas e outras indagações, foi feita a análise das falas dos 

sujeitos investigados começando pelas estudantes, cujos dados revelaram a 

presença predominante da atuação feminina no magistério da Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A análise permitiu constatar também que a 

escolha do curso superior ou da profissão envolve vários fatores, como o ambiente 

social, familiar, os aspectos relacionados à trajetória escolar, a identificação com o 

ser professora, gostar de trabalhar com crianças, a possibilidade de melhoria da 
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prática pedagógica, entre outros, evidenciando que esta escolha representa uma 

das etapas mais conflitantes na trajetória escolar, podendo repercutir na carreira 

profissional futura e na auto-realização pessoal e profissional. 

Os dados também apontaram que 50% das estudantes entrevistadas na pesquisa, 

não escolheram o curso de Pedagogia como primeira opção, confirmando que esta 

escolha ocorre, muitas vezes, em virtude da não-aprovação em outros cursos 

pretendidos ou da maior facilidade de aprovação para o curso de Pedagogia. 

Contudo, a pesquisa demonstrou que mesmo a escolha do curso de Pedagogia não 

tendo sido a primeira opção de algumas estudantes, após o ingresso no mesmo e, 

principalmente, a inserção nas atividades de ensino contribuiu para que as 

estudantes permanecessem não só no curso, mas também na profissão de 

professoras. 

Com respeito à construção do repertório de saberes das estudantes, os dados 

revelam que os conhecimentos adquiridos e os procedimentos didáticos adotados na 

área de Psicologia são os que mais contribuem para esta construção, visto que 

estes saberes são fundamentais para se entender o comportamento da criança, 

saber como ela aprende e como lidar com suas dificuldades de aprendizagem, como 

propiciar um melhor desenvolvimento de suas habilidades, além de compreender o 

contexto em que o estudante e escola estão inseridos, isto é, conhecer a realidade 

vivenciada pela comunidade escolar. 

Os saberes obtidos nas demais disciplinas ao longo do curso também são 

mencionados como importantes para a compreensão da educação de forma 

contextualizada, assim como as metodologias desenvolvidas nas disciplinas da 

formação específica, ao permitir que se estabeleça uma relação entre as teorias 

educacionais e a atuação profissional, visando não apenas a aplicação destes 

conhecimentos na sala de aula, mas também a redefinição das práticas 

pedagógicas. 

Os saberes adquiridos em algumas disciplinas de metodologias de ensino são 

apontados como relevantes uma vez que estes conteúdos permitem a reflexão sobre 

questões teóricas mais amplas como a questão da globalização, bem como a 

elaboração de atividades práticas como o desenvolvimento de projetos em sala de 
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aula, propiciando trabalhar a formação do aluno de maneira mais cidadã, política, 

autônoma e crítica. 

No tocante à articulação entre teoria e prática, o Estágio Supervisionado é entendido 

pelas participantes da pesquisa como sendo o primeiro ensaio para atuação em sala 

de aula e um espaço onde as teorias estudadas ao longo do curso são postas em 

prática, ou seja, é o momento em que se pode relacionar a teoria vista na formação 

teórica com a prática da sala de aula, visando à construção do saber-fazer. Dessa 

maneira, se evidencia a responsabilidade do curso em oferecer um Estágio que 

verdadeiramente capacite o formando para atuação profissional, pois quando o 

docente assume a sua própria sala é que percebe a importância dessa atividade em 

sua formação. 

Os saberes teóricos e os saberes experienciais produzidos no exercício da atividade 

docente são indicados como possíveis contribuintes na construção de novos 

saberes, no desenvolvimento profissional e no redimensionamento das práticas 

pedagógicas. Assim, os saberes adquiridos no percurso de formação foram 

apontados como importantes para nortear a prática, de maneira que o processo de 

aprendizagem não seja somente responsabilidade do aluno, mas que o professor 

possa facilitar e mediar o processo de ensino-aprendizagem, tendo a teoria como 

suporte para o exercício da atividade docente.  

As entrevistadas destacaram ainda que na convivência com os alunos se constroi 

conhecimentos na medida em que conhecem a parte sociocultural e a realidade de 

cada aluno, as vivências, suas dificuldades e potencialidades, o que estes pensam 

sobre o mundo e a sociedade em que estão inseridos, além dos conteúdos de seu 

interesse, possibilitando que no dia a dia ocorra a aprendizagem não só por parte do 

aluno, mas também dos professores. Por isso, estes conhecimentos são importantes 

para que se possa trabalhar uma visão mais contextualizada dos conteúdos e 

construir/mobilizar novos saberes no cotidiano da sala de aula. 

Um aspecto inovador na produção de saberes revelados na análise dos dados se 

refere à troca de experiências que ocorre na interação e no diálogo entre as 

estudantes durante o processo de formação no curso, quando as discentes trazem 

questões do cotidiano de sua atuação como professoras para serem discutidas com 
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os colegas, como forma de enriquecer os conteúdos que serão trabalhados em suas 

salas de aula. Esta troca de experiências que se processa na convivência com os 

colegas de curso, segundo as estudantes, tem contribuído para melhorar a atuação 

profissional na medida em que a reflexão sobre a mesma possibilita analisar a 

prática e a postura até então adotadas, para tentar modificá-las.   

Ficou evidenciado também o entendimento de que a formação não se encerra com a 

conclusão de um curso superior, mas que ocorre ao longo da vida, no contato com 

os alunos, com os colegas de curso e de profissão, entre outros, demonstrando que 

é no decorrer da vida profissional, por meio da experiência, que cada estudante se 

torna professor, criando e recriando sua maneira de ensinar, para que dessa forma, 

se possa construir e desenvolver efetivamente as práticas pedagógicas em sala de 

aula.  

Nos argumentos apresentados pelas estudantes ficou evidenciado que a definição 

da identidade profissional envolve diversos aspectos como a convivência com os 

professores formadores, a metodologia utilizada por eles, a postura adotada em sala 

de aula e os saberes adquiridos durante o percurso formativo, mas envolve também 

as vivências com os alunos no cotidiano da sala de aula, no contato com seus 

saberes e experiências.  

Por isso, o acesso à Universidade possibilitou a aquisição de conhecimentos 

teóricos que auxiliam as discentes a descobrirem o seu próprio jeito de ensinar. 

Contudo, os dados apontaram que são os saberes experienciais que propiciam uma 

maior segurança profissional a partir do contato com as situações concretas de 

trabalho que circunscrevem a relação com os educandos. São os saberes que mais 

favorecem a construção da identidade e a definição do ser professora. 

No percurso de formação, as análises demonstram também que as estudantes 

enfrentam problemas que implicam em dificuldades no processo de aprendizagem. 

Neste sentido, vários aspectos foram apontados no processo de formação oferecido 

no curso: estudantes que precisam estudar no turno noturno e trabalhar em outro 

horário; a desmotivação de alguns professores formadores que atuam no curso 

noturno; o excesso de aulas expositivas; problema de adaptação ao ambiente 

acadêmico da Universidade; exigência de participação em projetos e a apresentação 
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de trabalhos acadêmicos; Trabalho Monográfico oferecido juntamente com outros 

componentes curriculares, no mesmo período letivo; ausência de diálogo entre 

professores e estudantes no desenvolvimento das atividades pedagógicas; 

desconforto das instalações físicas; faltam alguns equipamentos e recursos 

tecnológicos nas salas de aula. 

Além das dificuldades apontadas pelas estudantes, diversas lacunas são 

mencionadas no processo de formação: pouco tempo destinado a realização do 

Estágio; necessidade de um ambiente específico onde o Estágio possa ser 

desenvolvido; disciplinas de metodologia de ensino que privilegiam a dimensão 

teórica, negligenciando a realidade concreta de exercício do magistério e a produção 

de instrumentais didáticos necessários ao trabalho com crianças, jovens e adultos; 

preparação insuficiente em algumas disciplinas da formação específica para o 

trabalho com a questão da inclusão e para o domínio dos recursos tecnológicos a 

serem utilizados em sala de aula; insuficiências nas áreas aprofundamento de 

estudos que os cursos oferecem atualmente, entre outras.  

Após analisar as informações obtidas junto às estudantes, foi feita a análise das 

falas dos Coordenadores de curso, a qual permitiu constatar que o processo de 

reformulação do curso atual, ocorreu com a participação predominante dos 

docentes, além de ter sido elaborada de forma muito rápida, em virtude dos prazos 

estabelecidos pelos órgãos responsáveis por sua aprovação. Constatou-se ainda 

que a implantação dos Projetos Pedagógicos insere-se nas perspectivas do contexto 

histórico que direcionam a formação de um tipo de profissional que atenda as 

necessidades da sociedade em um determinado momento.  

No que se refere à estrutura do curso, em termos de distribuição e articulação dos 

componentes curriculares, os Coordenadores a consideraram significativa, visto que 

inicia com as disciplinas de embasamento teórico, tendo em seguida as disciplinas 

específicas em que o estudante adquire os saberes pedagógicos e os saberes 

práticos e, na parte final do curso, são oferecidas as disciplinas relacionadas às 

áreas de aprofundamento. Então, consideram que, conforme se encontra 

estabelecido no fluxograma do curso, é possível trabalhar tais componentes. Uma 

exceção são os Estágios que não devem ser oferecidos juntamente com outros 

componentes curriculares, em um mesmo período letivo. 
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Ainda se referindo à estrutura do PPC, os Coordenadores afirmaram ser possível 

desenvolver habilidades que o discente, ao concluir o curso, possa trabalhar com a 

diversidade, com a questão racial, com a questão da biologia, da ecologia, assim 

como habilidade para trabalhar com as disciplinas de ciências, biologia, matemática, 

português, entre outras. Contudo, revelam que a maior dificuldade no processo de 

apreensão dos conteúdos reside na questão da relação entre professores e alunos, 

que tem atrapalhado o processo de formação. 

Os Coordenadores também revelaram a existência de muitas deficiências nas 

disciplinas de metodologias de ensino, em virtude da falta de recursos tecnológicos, 

de disponibilidade de material didático e de espaço que muitas vezes impedem que 

o professor possa ministrar uma aula de melhor qualidade, considerando que a 

própria Universidade não oferece esses meios, ficando a formação em 

descompasso com as exigências da modernidade.   

A fala dos Coordenadores permitiu constatar também a existência de diversas 

lacunas na formação oferecida pelos cursos de Pedagogia das duas IES analisadas. 

Estas lacunas são identificadas na própria estrutura curricular que acaba 

direcionando, no percurso de formação, o processo de escolha dos estudantes pelas 

áreas de aprofundamento, fazendo com que essa escolha recaia apenas sobre 

gestão de processos educativos, em detrimento da área de Educação de Jovens e 

Adultos, no caso do curso do CFP, além da necessidade da ampliação destas áreas, 

sobretudo, no curso do CE, com a oferta outras áreas de aprofundamento, entre 

elas, em Educação Infantil. 

Com relação às disciplinas do curso são apontadas algumas lacunas, ressaltando, 

inclusive, a necessidade de promover algumas reformulações, substituição ou 

junção de disciplinas consideradas ultrapassadas ou até mesmo reformulação dos 

períodos, colocando disciplinas novas para que haja mais modernização e 

aprofundamento de conhecimentos no âmbito da formação. 

Como se pode perceber, os dados desta pesquisa permitem afirmar que a formação 

oferecida nos cursos analisados possibilita desenvolver habilidades e competências 

que o discente ao concluir o curso possa trabalhar com os temas da diversidade, da 

questão racial, da biologia, da ecologia, assim como para trabalhar com as 
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disciplinas de ciências, matemática, história geografia, português, entre outras. 

Verifica-se também que a formação oferecida propicia a aquisição de conhecimentos 

teóricos, saberes pedagógicos e práticos necessários à atuação profissional, além 

de uma nova perspectiva na superação da dicotomia entre o pensar e fazer e na 

construção da identidade profissional do pedagogo.  

Constata-se que no percurso de formação oferecido nestes cursos ainda se 

verificam diversas lacunas, seja no âmbito das instalações físicas como na falta de 

espaço, de laboratórios equipados e de disponibilidade de material didático seja no 

aspecto pedagógico como alguns componentes que não atendem com precisão ao 

avanço das informações, da pesquisa e da tecnologia, sejam também as áreas de 

aprofundamento que limitam o campo de atuação do pedagogo, ausência de diálogo 

entre professores e estudantes no desenvolvimento das atividades pedagógicas, 

entre outras, que dificultam o desenvolvimento profissional e o redimensionamento 

das práticas pedagógicas, deixando clara a necessidade de reformulações nestes 

cursos no sentido de atender as novas necessidades no âmbito da formação. 

Dessa maneira, os dados confirmam a tese inicial de que os processos de formação 

vivenciados nos cursos de Pedagogia do CFP/UFCG e do CE/UFPB não estão 

preparando suficientemente os professores para atuação no contexto de ensino dos 

anos iniciais de escolarização, assim como para as demais áreas de atuação 

profissional. 

Diante da realidade verificada, se destacam alguns desafios que precisam ser 

enfrentados na formação oferecida nos cursos de Pedagogia dos IES. Dentre estes 

desafios podem ser mencionados: 

• Revisão nas ementas de alguns componentes curriculares no sentido de se 

trabalhar uma formação mais voltada a situações concretas de ensino na 

Educação Básica e nos diversos campos de atuação do pedagogo formado por 

estes cursos; 

• Necessidade de uma melhor fundamentação teórico-metodológica e prática que 

oriente a atuação docente no campo das metodologias de ensino de Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Ciência e Matemática, mas também no campo 

da Educação Especial, dos recursos tecnológicos e de LIBRAS, e que capacite o 
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egresso do curso a receber e trabalhar com estudantes com deficiência no 

ensino regular, além de inserir os discentes no universo das mídias tecnológicas 

e da sociedade da informação; 

• Ampliação das áreas de aprofundamento de estudos de maneira que o formando 

possa aprofundar seus conhecimentos numa área de seu interesse aumentando 

as possibilidades de atuação profissional; 

• Organização de eventos científicos em que se possa estabelecer uma melhor 

articulação entre os componentes curriculares “Seminários Temáticos” e os 

demais componentes oferecidos no período letivo; 

• Criação de uma “residência pedagógica”, ou seja, uma escola campo de Estágio 

Supervisionado, no próprio campus, para que professores e alunos estagiários 

possam trabalhar de forma mais articulada este componente curricular. Além 

disso, criar condições para que na estrutura curricular o Estágio e a elaboração 

do TCC não sejam oferecidos juntamente com as outras disciplinas em um 

mesmo período letivo; 

• Na elaboração de novos Projetos Pedagógicos, deve-se estabelecer uma 

aproximação colaborativa entre os processos de formação desenvolvidos nas 

instituições universitárias e as condições concretas de exercício do magistério 

nas escolas de Educação Básica, no sentido de possibilitar aos professores criar 

e organizar situações ideais de aprendizagem para os alunos. 

Além destes desafios, cabe refletir sobre a necessidade de considerar e implicar na 

formação do pedagogo conhecimentos multiculturais, didático-teóricos, sociais e 

subjetivos, na perspectiva de compreender as matrizes epistemológicas da 

Pedagogia e seus desdobramentos nos programas curriculares de formação 

docente e nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da educação. 

Nesse sentido, a identidade da Pedagogia se reconstitui a partir da demanda 

educativa da sociedade hodierna, expandindo seu domínio conceitual e 

metodológico para além das práticas efetuadas no espaço da sala de aula, uma vez 

que os saberes fundamentados e construídos nas dinâmicas docentes devem 
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compreender a pluralidade de arranjos educativos atualizados nas diversas 

instituições de atuação profissional.  

Os múltiplos espaços de atuação profissional poderão conduzir a docência a ter 

outra configuração, incorporando ao seu corpo de saberes novas práticas, novas 

compreensões sobre o que se entende por ensino e aprendizagem. A função social 

da escola, a diversidade na educação, a inserção tecnológica, entre outras 

temáticas, permeiam a sociedade contemporânea, caracterizada como uma 

sociedade do conhecimento, uma sociedade pedagógica em processo contínuo de 

transformações. 

Essas transformações imprimem impactos no universo da formação docente 

redimensionando, a partir das novas exigências relacionadas à prática profissional 

do professor, as intenções e possibilidades de aprendizagem que estão inscritas nos 

processos formativos desenvolvidos nas instituições de profissionalização. 

Dessa maneira, o perfil da docência na contemporaneidade deve ser configurado, 

processualmente, considerando a prática pedagógica enquanto atividade que exige 

uma profissionalização que se desdobra em diferentes etapas e se estabelece na 

continuidade dos estados de ser professor, ao longo da experiência de estar na 

profissão docente.  
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APÊNDICE A - Roteiro da Entrevista com as Estudantes 

 

1 - Que elementos influenciaram sua decisão na escolha pelo Curso de Pedagogia? 

2 - Que aspectos você destaca como de fundamental importância na construção do 

seu repertório de saberes durante os processos de formação?  

3 - De que maneira os saberes adquiridos no curso contribuíram para o seu 

desenvolvimento profissional e da prática pedagógica? 

4 - Que aspectos do processo de formação e de sua prática pedagógica você 

destaca como fundamentais na construção de sua identidade docente? 

5 - Quais as principais dificuldades enfrentadas durante o seu percurso formativo? 

6 - Quais as principais lacunas que você identifica no curso durante o seu processo 

de formação?  
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista com os Coordenadores de Curso 

 

1 - Como se deu o processo de reformulação que originou a atual Resolução que 

define o Curso de Pedagogia desta IES? 

2 - Como o Projeto Pedagógico do Curso foi organizado após a aprovação da 

Resolução CNE/CP n. 1/2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura? 

3 - Quais são os saberes, competências e habilidades trabalhadas no percurso de 

formação dos estudantes do Curso de Pedagogia? 

4 - De que maneira a aprovação da atual legislação pode contribuir para a 

superação da dicotomia entre o pensar e o executar, ou seja, entre a atuação como 

especialista ou como docente, predominante ao longo dos anos no Curso de 

Pedagogia e, conseqüentemente, para a construção da identidade do profissional 

formado por este Curso? 

5 - Quais são as principais lacunas apresentada pelo Curso de Pedagogia no âmbito 

da formação? 
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1 IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Curso: Curso de Graduação em Pedagogia  

 

Criação do Curso: RESOLUÇÃO nº. 294/79 do CONSUNI. 

 

Início de Funcionamento: 17 de março de 1980. 

 

Currículo Vigente: RESOLUÇÃO nº.05/2004 da CSE/UFCG 

 

Turnos de Funcionamento: Diurno e Noturno (alternados). 

 

Número de Vagas: 45 (quarenta e cinco) oferecidas no início de cada período letivo. 

 

Integralização Curricular: 3.210 horas. 

 

Tempo Mínimo: 09 períodos letivos (diurno) e 10 períodos letivos (noturno). 

 

Tempo Máximo: 14 períodos letivos (diurno) e 15 períodos letivos (noturno). 

 

Modo de Funcionamento: seriado semestral, com sistema de créditos e adoção de 

pré-requisitos distribuídos em: núcleo de estudos básicos, núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos e, núcleo de estudos integradores; 

culminando com a elaboração e apresentação de um trabalho de conclusão de 

curso, de caráter descritivo-analítico, articulando aspectos teórico-práticos 

vivenciados ao longo do curso. 

 

Formas de ingresso ao curso: dar-se-á conforme estabelece o artigo 9º da 

Resolução nº 26/2007-UFCG que regulamenta o ensino de Graduação na UFCG, ou 

seja, mediante concurso vestibular, transferência (voluntária ou ex-officio), ingresso 

de graduado, reingresso, reopção de curso e programas acadêmicos específicos. 
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2 HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA  

O curso de Pedagogia do Centro de Formação de Professores da 

Universidade Federal de Campina Grande - CFP/UFCG, campus de Cajazeiras, foi 

criado através da Resolução nº 294/79 do Conselho Universitário da então 

Universidade Federal da Paraíba, tendo iniciado seu funcionamento em 17 de março 

de 1980. Em 1984, o curso foi regulamentado através da Resolução nº 01/84 do 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB.  

Sua primeira estrutura curricular foi fixada pela Resolução n.º 37/80 do 

CONSEPE/UFPB, tendo sido alterada pela Resolução n.º 01/84 do mesmo 

Conselho. O referido curso funcionou desde 1980 com duas habilitações: 

Administração Escolar e Supervisão Escolar, criadas pelo Parecer n° 252/69 e 

Resolução n.º 02/69 do então Conselho Federal de Educação.  

Em virtude da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -

LDBEN nº. 9.394/96, que determina a formação em nível superior para todos os 

professores da educação básica, foi criado em julho de 1997, o Programa Estudante 

Convênio/Rede Pública - PEC/RP através da Resolução n° 01/97 do 

CONSEPE/UFPB, com a prerrogativa de atender ao “grande contingente de 

professores atuando em sala de aula, nas escolas públicas das redes estadual e 

municipal, sem a titulação em cursos de licenciatura”. Fato este que passou a exigir 

uma aceleração no processo de reformulação do curso, uma vez que sua estrutura 

curricular não atendia às necessidades do referido programa.  

Em virtude disso, a estrutura curricular foi alterada pela Resolução nº. 

05/2004 da Câmara Superior de Ensino – CSE, da recém criada Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG. 

No período que compreende os anos de 2001 a 2003, a Comissão de 

Graduação do então Departamento de Educação do CFP, intensificou o trabalho de 

elaboração de um novo Projeto Pedagógico, mesmo sem a aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia. O referido Projeto foi aprovado 

em 22 de abril de 2004, conforme consta no Processo nº.23074.024552/03-15 e na 

Resolução nº. 05/2004 da Câmara Superior de Ensino – CSE da UFCG.  

Este novo Projeto extinguiu a habilitação em Administração Escolar, manteve 

a habilitação em Supervisão Escolar e instituiu a habilitação em Docência nas Séries 
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Iniciais do Ensino Fundamental, considerando a Lei nº. 10.419, de 09 de abril de 

2002, em seu Art. 3º, parágrafos 1º e 2º e, o disposto nas Resoluções CNE/CP nº. 

01/2002, CNE/CP Nº. 02/2002 e a Resolução 39/99 do CONSEPE/UFPB. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do CFP, aprovado em 2004, 

teve a partir da sua implantação, um aumento significativo na escolha, pelos alunos, 

da habilitação em Docência nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, e uma 

redução na opção pela habilitação em Supervisão Escolar.  

As discussões sobre a identidade do curso de Pedagogia, ao longo dos anos, 

foram marcadas pelo embate de posições entre as questões da formação do 

especialista e a formação do pedagogo docente. Do ponto de vista legal, a edição 

das diretrizes curriculares também refletiam parte do jogo de forças sobre essa 

identidade, a ponto de retardar a publicação das referidas diretrizes. 

Resultante da conjugação de forças envolvidas na sua elaboração, as 

diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia somente foram instituídas em 

2006, quando as diretrizes para os demais cursos de licenciatura já haviam sido 

publicadas. Através da Resolução nº 01/2006, o Conselho Nacional de Educação 

institui as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, em 2006, com a 

definição da formação em docência.  

Tomando por base o que preconizam as referidas diretrizes, a Unidade 

Acadêmica de Educação passou a discutir a reformulação do curso de Pedagogia do 

CFP, o que resultou na proposição do presente projeto.  

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

As discussões acerca do curso de Pedagogia ocorridas nas últimas décadas 

do século XX e início do século XXI e as exigências contidas na Lei 9.394/96 - LDB, 

que apontam, dentre outras diretrizes, para a necessidade de que a formação dos 

docentes para atuar na Educação Básica seja feita em cursos de graduação de 

licenciatura plena (Art. 62), destacando que “até o final da Década da Educação 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço” (Art. 87, § 4º), concorreram para que Instituições de Ensino 

Superior - IES promovessem a reestruturação curricular de seus cursos. 
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Frente à necessidade de reformulação do curso de Pedagogia, posta pela 

aprovação da Resolução CNE/CP nº.01, de 15 de maio de 2006, que editou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Pedagogia, a 

Unidade Acadêmica de Educação do CFP apresenta este Projeto Pedagógico do 

Curso, instituindo o curso de graduação em Pedagogia, destinado à formação inicial 

para o exercício da docência, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, com duas áreas de aprofundamento de estudos: Gestão de Processos 

Educativos e Educação de Jovens e Adultos. 

A escolha das áreas de aprofundamento justifica-se pelos seguintes motivos: 

• optou-se por uma área de aprofundamento em Gestão de Processos 

Educativos, em consonância com as Diretrizes Nacionais para o curso de 

Pedagogia, por ser atribuído ao egresso deste curso “a participação na gestão de 

processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas educacionais 

em instituições de ensino”, de acordo com o Art. 3°, inciso III da Resolução CNE/CP 

n° 01/2006. 

•  quanto à área de aprofundamento em Educação de Jovens e Adultos - EJA, 

esta escolha deu-se em atendimento às solicitações da comunidade. Tais demandas 

foram identificadas tomando em consideração o número de alunos do curso de 

Pedagogia que trabalha com EJA; como também, através de dados apresentados 

pela Secretaria de Educação Municipal da Cajazeiras-SEMEC, por ocasião do 

Seminário intitulado “Formação e saberes docentes: os desafios do cotidiano 

escolar”, promovido pelo curso de Pedagogia do CFP, em 2007.  

 Tal seminário foi realizado com a intenção de identificar a demanda de 

formação de professores para a região atendida pelo CFP. Na ocasião, a SEMEC 

informou que, dos 8.878 alunos que integraram o Sistema Municipal de Ensino de 

Cajazeiras em 2006, 1.425 eram alunos da EJA, sendo, portanto, superior ao 

atendimento em Educação Infantil, que foi de 1.096 alunos. 

A referida SEMEC informou também, que houve um aumento da população 

alfabetizada, pois em 1991 era alfabetizada apenas 59,7%. Esse número aumentou 

para 71,1%, no ano 2000 e, chegou a 75% no ano de 2006. Outro dado relevante foi 

o aumento do atendimento da EJA à população entre 15 e 19 anos que chegou a 

93,7%, percentual superior ao atendimento no Estado da Paraíba. Além destes 

dados, foi considerada também a demanda social que é intensa na região, onde 
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várias escolas, tanto na zona urbana quanto rural, oferecem essa modalidade de 

ensino.  

Acrescido a isso, cita-se a existência do Núcleo de Educação de Adultos e 

Oficinas Pedagógicas - NEAOP vinculado ao CFP, composto por docentes, em sua 

maioria, lotados na Unidade Acadêmica de Educação. Por fim, foram consideradas 

as recomendações da UNESCO, contidas na V Conferência Internacional de 

Educação de Adultos - CONFINTEA.18 

 

4 INDICAÇÕES TEÓRICAS 

 

O curso de Pedagogia do CFP tem como função principal a formação de 

professores para a Educação Infantil e para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Para tanto, toma como linha de orientação estudos relacionados à formação 

docente, referenciados em aportes teóricos e metodológicos educacionais clássicos 

e contemporâneos.  

Na especificidade dessa formação tem como fundamento estudos referentes 

aos diversos aspectos do fenômeno educacional, em sua diversidade de funções, 

concepções e perspectivas. Assim sendo, tem o propósito de contribuir para a 

formação de profissionais capazes de apreender e compreender criticamente a 

complexa realidade plural, multifacetada e diversa, existente na sociedade da qual é 

parte e nesta intervir, de modo positivo e propositivo, atuando como professor 

pedagogo, em instituições de ensino e, como educador pedagogo em diversas áreas 

e instituições sociais.  

Neste sentido, o curso contempla a formação de professores com base em 

estudos que incidam uma perspectiva de entender a formação como um processo 

que se dá durante toda a carreira docente, consubstanciada através de ações 

coletivas, alimentadas com a reflexão sociopolítica e cultural (GERALDI et al, 1998). 

É nesta perspectiva que defende uma formação profissional, na qual os sujeitos 

sejam capazes de pesquisar e conhecer o seu espaço de trabalho e, nele intervir 

profissionalmente, de modo consciente e eficiente, sendo, portanto, um profissional 

reflexivo e flexível no que tange ao seu fazer e ao seu pensar sobre o que faz. 

A reflexão acerca de processos educativos constitui importante eixo de 

aprofundamento do curso, compreendendo a interpenetração da relação teoria-
                                                           
18 Ver IRELAND, Timothy Denis [et al]. Memória contemporânea da Educação de Jovens e Adultos. 
Brasília: MEC, 2006. 
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prática, no sentido de contribuir para a formação de um profissional crítico-reflexivo 

(FREIRE, 1996), capaz de exercer, na escola, a docência da Educação Infantil e dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em instituições diversas, nas quais ocorra o 

fenômeno educacional, de modo a contemplar a melhoria da qualidade do ensino. 

Neste mesmo sentido, considera, ainda, as demandas sociais em termos de 

educabilidade para os diversos sujeitos e em diversos lugares e tempos sociais. 

Assim, o curso aponta para uma perspectiva de formação que sublinhe 

abordagens teóricas referentes ao professor-pesquisador (ZEICHNER, 1998; 

GERALDI et al, 1998) e ao professor reflexivo (SCHÖN, 2002; CONTRERAS, 2002, 

NÓVOA, 2000; TARDIF, 2002; PIMENTA, 2002), possibilitando pensar o ensino 

como processo permanente de investigação, de descobertas individuais e coletivas 

e que atenda às exigências educacionais vigentes. Do mesmo modo, preconiza 

abordagens que permitam pensar a educação como algo que se faz presente e 

necessário durante toda a vida dos sujeitos. Presume assim, a formação de um 

profissional investido das condições de ser professor pesquisador e que possa ter a 

pesquisa como uma ação intrínseca à sua atuação pedagógica. 

A pesquisa como princípio educativo é referenciada, no desenvolvimento 

curricular, como possibilidade de proporcionar ao docente em formação o 

protagonismo da sua ação, com vistas à profissionalização do professor (NÓVOA, 

2000; GOODSON, 2000).  

 Assim, o curso de Pedagogia do CFP pauta-se por uma formação que 

favoreça a compreensão de relações que se estabelecem no trabalho pedagógico, 

buscando enfatizar em seus componentes curriculares um conhecimento que seja 

simultaneamente útil e significativo para os grupos sociais aos quais se destina, num 

processo ativo e contínuo de produção e criação de sentidos e significações. Assim, 

prima pela formação de sujeitos intelectualmente autônomos, ética e produtivamente 

coerentes com um modelo de organização social que favoreça a solidariedade, o 

respeito às diferenças humanas e à justiça social. 

Nesta direção, assenta-se na fundamentação para a formação do profissional 

da educação, referenciada em conhecimentos históricos, sociológicos, filosóficos, 

políticos e culturais, de diversas matizes teóricas e metodológicas, que se baseiam 

em suportes textuais e se configuram numa perspectiva ampliada de texto e de 

conhecimento.  
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Nessa perspectiva, evidencia-se a premência de rever o papel desse curso no 

processo de formação dos profissionais da educação, uma vez que essa formação 

se realiza ao mesmo tempo em que ocorrem inovações no âmbito social, no sentido 

de atribuir respostas às novas necessidades da sociedade, procurando estabelecer 

contornos de uma Pedagogia que atenda às exigências educacionais e do mundo do 

trabalho, que seja pertinente ao momento histórico-social vigente e à sociedade que 

se apresenta com complexas configurações. 

O curso defende que a formação do licenciado em Pedagogia atribua-lhe 

domínio do conteúdo e a compreensão crítica daquilo que ensina e, inclua, em sua 

formação, especificidades que contribuam para o trabalho coletivo e interdisciplinar 

na escola, entendida “[...] como organização complexa que tem a função social de 

promover, a educação e a cidadania” (Res. CNE/CP n°. 01/06, art. 3°). Neste 

mesmo sentido, que possua o domínio teórico metodológico para desenvolver 

processos de ensino e de aprendizagem à luz de referenciais teóricos pertinentes.  

A formação é entendida como um processo permanente de vinculação teoria-prática, 

que se direciona para atender às demandas do cotidiano da escola e de outras 

instituições educativas, no contexto sócio-cultural, numa abordagem 

multidimensional de conhecimentos e respeito aos saberes e experiências dos 

sujeitos. 

 Essa premissa da formação do pedagogo fundamenta-se numa concepção de 

currículo como um espaço político de produção de cultura (LOPES; MACEDO, 

2002). Nesse sentido, o currículo como conhecimento socialmente produzido e 

organizado para ser transmitido nas instituições educacionais (MOREIRA; SILVA, 

1995), está no centro da atividade educativa, apresentando-se como 

signo/significado da política curricular, corporificando nexos entre saber, poder e 

identidade. 

 Para além da formação geral e específica do educador pedagogo, o curso 

busca, em seu processo de formação, aprofundar conhecimentos em algumas áreas 

de atuação, como Educação de Jovens e Adultos e Gestão de Processos 

Educativos. 

Assim, a área de aprofundamento em Educação de Jovens e Adultos visa formar 

profissionais para atuar, de modo que possam interagir com problemas e dilemas 

que caracterizam a EJA, buscando respeitar e valorizar a experiência vivencial dos 

educandos, “um saber de experiência feito” como se reporta Freire (1987).  
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Na área Gestão de Processos Educativos, o curso prima por uma formação 

que valorize a criação de uma cultura de planejamento e organização de órgãos 

gestores, com capacidade para estimular a construção de propostas pedagógicas 

que atendam necessidades e demandas da população, de forma democrática e 

participativa, fundamentadas nos princípios de participação e autonomia. Segundo 

Luck (2000) a autonomia possui várias dimensões – a política, a administrativa, a 

financeira e a pedagógica – que devem se articular e se desenvolver 

concomitantemente, de modo interdependente e com esforço recíproco. Para essa 

autora, a autonomia se constrói com autoridade “trata-se de uma autoridade 

intelectual (conceitual e técnica), política (capacidade de repartir o poder), social 

(capacidade de liderar) e técnica (capacidade de produzir resultados e monitorá-

los).” (p. 25).  
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5 PERFIL DO EGRESSO DO CURSO DE PEDAGOGIA  

 

O egresso do Curso de Pedagogia do CFP/UFCG configura-se como um 

profissional com formação humanista, crítico e reflexiva, pautada em princípios 

éticos; devendo estar habilitado para exercer a docência da Educação Infantil e dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com capacidade para intervir em instituições 

educativas da região polarizada pelo município de Cajazeiras, com vistas a atuar 

como um profissional comprometido com o desenvolvimento educacional da região.  

Esse profissional tem por base uma formação teórico-prática que o habilitará 

a exercer a ação político-pedagógica com competência, no sentido de oportunizar às 

crianças do alto sertão paraibano e região, um ensino de qualidade, no sentido de 

proporcionar o crescimento intelectual, a consciência do seu papel social como 

cidadão e o compromisso com a melhoria das condições de vida da população da 

qual é parte.  

O Pedagogo, oriundo deste curso, deverá ainda estar preparado para exercer 

funções inerentes ao seu campo de atuação, tendo por base a Pedagogia como 

fundamento para a compreensão da sua prática.  

 

6 CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O Pedagogo do curso de Pedagogia do CFP poderá atuar:  

• na Educação Infantil; 

• nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

• na Educação de Jovens e Adultos; 

• na Gestão de Processos Educativos;  
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• no planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

atividades educacionais; 

• na elaboração e implementação de projetos educacionais de caráter 

interdisciplinar. 

 

7 OBJETIVOS 

• Formar o professor capaz de atuar na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos e na Gestão de 

Processos Educativos. 

• Proporcionar ao graduando em Pedagogia uma formação que possibilite dominar 

conteúdos científicos, pedagógicos e técnicos, que se traduzam em compromisso 

ético e político vinculado aos interesses da coletividade; 

• Propiciar uma formação que favoreça ao egresso do curso de Pedagogia do CFP 

a compreensão crítico-reflexiva daquilo que ensina de modo a atuar de forma 

propositiva na perspectiva de contribuir com o crescimento intelectual da 

população.  

• Despertar, nos graduandos, um espírito investigativo relativo a problemas 

socioculturais e educacionais de modo que possam desenvolver experiências 

docentes em processos de ensinar e aprender, favorecendo a organização do 

trabalho educativo; 

• Possibilitar uma formação que prepare o professor para trabalhar de maneira 

coletiva e interdisciplinar nos espaços escolares e não-escolares.  

 
8 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

As competências e habilidades previstas pelo curso de Pedagogia do CFP são: 

• atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime e igualitária; 

• trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem 

de diferentes saberes e sujeitos, considerando as diferentes fases do 

desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo 

educativo; 



 215

• reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais, afetivas, culturais e políticas dos educandos em suas relações 

individuais e coletivas; 

• ensinar conteúdos curriculares básicos e diversificados, como Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e outros componentes, de modo 

a garantir às crianças o acesso ao conhecimento escolarizado.  

• promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família 

e a comunidade; 

• demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gênero, faixas geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, orientação sexual, entre outras; 

• desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre o processo de 

escolarização e demais áreas do conhecimento; 

• participar da gestão das instituições, sendo capaz de planejar, executar, 

acompanhar e avaliar projetos e programas educacionais, em ambientes 

escolares e não-escolares; 

• utilizar, com propriedade, instrumentos para a construção de conhecimentos 

científicos e pedagógicos.  

 

 Assim, o entendimento de currículo que permeia o curso de Pedagogia do 

CFP exige comprometimento político para sua consecução e, envolvimento de todos 

os sujeitos, no desenvolvimento do processo educativo. Nesse sentido, o curso 

adota os seguintes princípios norteadores:  

• sólida formação teórica e interdisciplinar – formação que exige conhecimento 

relacionado ao fenômeno educacional e seus fundamentos históricos, políticos e 

sociais, bem como o domínio dos conteúdos a serem ensinados pela escola.  

• unidade teoria-prática – implica na produção de conhecimentos que orientem o 

fortalecimento da identidade do curso de formação de professores, considerando 

teoria- prática como unidade indissociável. 

• gestão democrática – processo que exige do profissional conhecimento de 

formas de gestão, autônomas e participativas; e que compreenda sentidos e 

significados das relações sociais nas diferentes instituições. 
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• compromisso social e ético – princípio que exige do profissional compromisso 

social e ético, sendo capaz de atuar de maneira eficiente para uma educação 

transformadora, em diferentes realidades sociais. 

• trabalho coletivo e interdisciplinar – orientação estabelecida como eixo 

norteador do trabalho docente nas instituições, visando a significação dessa 

forma de trabalho e a produção de conhecimentos na perspectiva da efetivação 

do trabalho coletivo. 

• Articulação entre a formação inicial e a formação continuada – orientação 

que preconiza a relação permanente entre a formação inicial e a formação 

continuada, visando a ampliação de conhecimentos e saberes. 

 

9 PERFIL DO CURSO 

 

O curso de Pedagogia do CFP toma por base a reflexão e a discussão em 

torno do eixo indissociável teoria-prática, no sentido de fortalecer a imbricação que 

envolve o conhecimento científico e o conhecimento escolar, a formação acadêmica 

e o desenvolvimento profissional. Busca estabelecer condições favoráveis ao 

desenvolvimento do trabalho educativo, procurando articular, conteúdos curriculares 

à compreensão dos alunos acerca da realidade sócio-política-educacional que 

vivenciam.  

Caracteriza-se, assim, pela formação de professores qualificados ao exercício 

profissional, com capacidade para atuar em diversos níveis e modalidades da 

Educação Básica – Educação Infantil e Anos Iniciais e Ensino Fundamental, bem 

como em gestão de processos educativos e na Educação de Jovens e Adultos. Essa 

formação pressupõe que os egressos do curso sejam capazes de desenvolver 

ações educativas, no sentido de promover a inserção dos que se encontram à 

margem do processo de escolarização, além de oferecer subsídios para a prática 

pedagógica no âmbito da escola, atendendo assim, aos princípios das Diretrizes 

Curriculares Nacionais.  

O curso busca oferecer, aos discentes, meios de ensino-aprendizagem que 

valorizem a capacidade de interpretação, crítica e ação, para atuarem como 

cidadãos, e, como profissionais crítico-reflexivos da sua prática, de modo que 

possam intervir em diversas situações educacionais existentes no País e, sobretudo 



 217

na região em que atuam, bem como, a efetiva participação nas decisões de gestão e 

organização de processos educativos.  

 

O currículo do curso está estruturado da seguinte forma: 

 

• Núcleo de Estudos Básicos – é constituído por componentes curriculares 

que assegurem o estudo de diversas áreas do conhecimento, estabelecendo o 

vínculo entre o aprofundamento teórico necessário à formação do educador, a 

realidade sócio-educacional em que o licenciando irá atuar, os conteúdos da 

formação e da prática profissional. Tais componentes, integradores do currículo do 

curso, possibilitarão, ao aluno, compreender, explicar e atuar na execução de 

processos educativos. 

Inserem-se também, neste núcleo, os componentes Estágio Curricular 

Supervisionado I e II e o Trabalho de Conclusão do Curso, além dos componentes 

Seminários Temáticos I e II, em que, o primeiro, dá ênfase à formação docente, 

como parte importante da gênese do curso; e, o segundo, tem um caráter flexível, 

objetivando abordar temáticas relacionadas à educação, atendendo a necessidades 

formativas dos alunos. 

O Estágio Curricular Supervisionado, componente curricular obrigatório, deve 

oportunizar ao aluno vivenciar, refletir e participar de atividades realizadas na escola 

e na sala de aula, no âmbito da Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Ao término de cada estágio, o aluno apresentará um relatório crítico-

analítico das atividades desenvolvidas durante o período de sua atuação prática. 

Por motivo da especificidade do curso, localizado em um Centro de Formação 

com uma área de abrangência intermunicipal, bem como, pela carga horária 

estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, o estágio será realizado em 

horário oposto ao do funcionamento do curso e levará em consideração a 

experiência docente devidamente comprovada pelo aluno, regulamentada por 

Resolução do Colegiado do Curso. 

No Trabalho de Conclusão de Curso -TCC – o aluno deverá elaborar um estudo 

monográfico, de caráter descritivo-analítico, resultante da realização de um projeto 

de pesquisa, em que deverá articular aspectos teórico-metodológicos do trabalho 

acadêmico e a busca de compreensão de fenômenos educativos relacionados com 
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a atuação docente para a qual está se formando. Esse Trabalho de Conclusão de 

Curso será regulamentado através de Resolução específica do Colegiado do Curso. 

 

• Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos – é constituído 

por componentes curriculares que oportunizem ao aluno aprofundar conhecimentos 

para o aperfeiçoamento profissional, nas áreas de Educação de Jovens e Adultos e 

Gestão de Processos Educativos. 

• Núcleo de Estudos Integradores – é constituído por atividades 

extracurriculares. Assim, tendo em vista a flexibilização do currículo será 

considerada a participação do aluno em atividades como: seminário, congresso, 

palestra, minicurso, mesa-redonda, simpósio, eventos científicos e projetos 

institucionais diversos, como forma de garantir o aproveitamento de tais atividades.  

 O aproveitamento das atividades desse núcleo será definido através de 

Resolução elaborada pelo Colegiado do curso de Pedagogia, que estabelecerá 

critérios para a sua contabilização. 

 

10 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular do Curso de Pedagogia do CFP tem como objetivo 

garantir uma formação básica comum para a docência na Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental permitindo que, nos últimos períodos letivos do 

curso, o aluno possa optar por um dos Núcleos de Aprofundamento e Diversificação 

de Estudos. 

O Currículo proposto está organizado para ser integralizado em, no mínimo 

3.210 horas, distribuídas em, no mínimo, 09 (nove) e, no máximo, 14 (quatorze) 

períodos letivos para o curso diurno; e, no mínimo 10 (dez) períodos e, no máximo, 

15 (quinze) períodos letivos para o curso noturno. 

As 3.210 horas estão assim distribuídas: 2.805 horas destinadas ao Núcleo 

de Estudos Básicos; dessa carga horária 300 horas são destinadas ao Estágio 

Curricular Supervisionado e, 150 horas, destinadas ao Trabalho de Conclusão; 300 

horas pertinentes ao Núcleo de Aprofundamento e 105 horas designadas ao Núcleo 

de Estudos Integradores.  
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A integralização curricular será obtida por meio de créditos atribuídos às 

diversas atividades acadêmicas. Cada crédito corresponde a 15 (quinze) horas para 

todos os componentes curriculares. 

O aluno poderá matricular-se em, no mínimo, 12 (doze) créditos por período 

letivo, tanto para o curso diurno quanto para o curso noturno; e, no máximo, em 20 

(vinte) créditos para o curso noturno, e, 25 (vinte e cinco) créditos para o diurno, 

sendo obrigatório cursar 10 créditos a mais, no período destinado à realização do 

Estágio Curricular, para ambos os cursos. 

 
10.1 COMPONENTES CURRICULARES  

 
 

Núcleo de Conteúdos Carga Horária Créditos % 

Núcleo de conteúdos básicos 

Conteúdos Básicos Profissionais 2.805 187 87,38 

Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos 

Conteúdos Complementares Obrigatórios 300 20 9,34 

Núcleo de estudos integradores 

Conteúdos Complementares Flexíveis 105 7 3,28 

TOTAL 3.210 214 100 

  
 

10.2 NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS 
 

Núcleo de Estudos Básicos 

Conteúdos Básicos Profissionais 

COMPONENTES CURRICULARES 
CR CH 

PRÉ-REQUISITOS 

Introdução à Sociologia 04 60  

Introdução à Filosofia 04 60  

Psicologia da Educação I 04 60  

Metodologia Científica  04 60  

Leitura e Produção Textual  04 60  

Sociedade Contemporânea e 04 60  
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Pedagogia 

Sociologia da Educação I 04 60 Introdução à Sociologia 

Filosofia da Educação I 04 60 Introdução à Filosofia 

História da Educação I 04 60  

Psicologia da Educação II 04 60 Psicologia da Educação I 

Teorias da Educação 04 60  

Iniciação aos Estudos Lingüísticos 04 60  

Sociologia da Educação II 04 60 Sociologia da Educação I 

Filosofia da Educação II 04 60 Filosofia da Educação I 

História da Educação II 04 60 História da Educação I 

Psicologia da Educação III 04 60 Psicologia da Educação II 

Fundamentos e Metodologia da 
Educação Infantil I 

06 90  

Políticas para a Educação Básica  05 75  

Currículo e Escola  04 60  

Educação Inclusiva  04 60  

Fundamentos e Metodologia da 
Educação Infantil II 

06 90 Fundamentos e Metodologia da 
Educação Infantil I 

Didática 04 60 Psicologia da Educação III 

Educação, Cultura e Diversidade 04 60  

Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS 

04 60  

Avaliação da Aprendizagem 04 60  

Fundamentos e Metodologia do 
Ensino da Língua Portuguesa 

04 60 Didática 

Arte e Educação 04 60  

Tecnologias e Educação 04 60  

Seminários Temáticos I  04 60  

Educação Popular e Pedagogia 
Freireana 

04 60  
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Fundamentos e Metodologia do 
Ensino da Matemática 

04 60 Didática 

Fundamentos e Metodologia do 
Ensino de Ciências 

04 60 Didática 

Ética e Educação  04 60  

Pesquisa em Educação I 04 60  

Seminários Temáticos II 04 60  

Fundamentos e Metodologia do 
Ensino da História 

04 60 Didática 

Estágio Supervisionado em 
Educação Infantil 

10 150 Todos os componentes distribuídos 
nos períodos anteriores ao estágio 

Estágio Supervisionado nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental 

10 150 Todos os componentes distribuídos 
nos períodos anteriores, incluindo o 

Estágio em Educação Infantil 

Fundamentos e Metodologia do 
Ensino da Geografia 

04 60 

 

Didática 

Pesquisa em Educação II 04 60 Pesquisa em Educação I 

Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia) 

10 150 Todos os componentes 

Total 187 2.805  

 
10.3 NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DE ESTUDOS 

 
10.3.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA CRÉDITOS 

Educação de Jovens e 
Adultos 

60 04 

Políticas Públicas e 
Formação Docente em EJA 

60 04 

Seminários Temáticos em 
EJA 

60 04 

Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos em EJA  

 
60 

 
04 

Relações Interpessoais na 
Escola 

60 04 

TOTAL  300 20 
OBS. O aluno deverá optar pela área de aprofundamento de acordo com a distribuição dos 
componentes por período, conforme distribuição do fluxograma. 
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10.3.2 GESTÃO DE PROCESSOS EDUCATIVOS 
 

Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos 

Componentes Complementares Obrigatórios 

Educação de Jovens e Adultos 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

_ CARGA HORÁRIA 

Teorias da Gestão  
_ 

60 

Planejamento e Projetos 
Educacionais 

_ 60 

Organização Social do 
Trabalho na Escola 

 60 

Relações Interpessoais na 
Escola 

04 60 

Gestão Escolar 04 60 

TOTAL 20 300 
OBS. O aluno deverá optar pela área de aprofundamento de acordo com a distribuição dos 
componentes por período, conforme distribuição do fluxograma. 
 

10.4 NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES 
 

ATIVIDADES CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

Seminário, congresso, palestra, mini-curso, 
mesa-redonda, simpósio, eventos científicos 

e projetos institucionais diversos. 

07 105 

TOTAL 07 105 
OBS. A carga horária destinada às atividades do Núcleo de Estudos Integradores deverá ser 
realizada durante todo o curso. 
 

11 ORGANIZAÇÃO DO CURSO POR PERÍODOS LETIVOS 

 

A organização do curso por créditos permite a distribuição dos 

componentes curriculares, com base nos conteúdos estudados, facilitando a 

articulação horizontal (associação, integração e interrelação) e vertical 

(seqüência) desses conteúdos. 

Essa organização permite a formação de turmas com número regular de 45 

(quarenta e cinco) alunos nos cursos – diurno e noturno, levando-os a matricular-

se em um mínimo de 12 (doze) créditos, em cada período letivo. Desta forma, 

busca-se regularizar o fluxo de alunos no curso.  

 

Os itens seguintes explicitam as características do curso, por período:  
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• Os períodos letivos iniciais compõem-se dos conteúdos básicos, objetivando 

proporcionar formação geral por meio dos fundamentos teórico-metodológicos. 

Tais fundamentos permitem ao aluno relacionar os conhecimentos científicos e a 

realidade educacional e preparar-se para o desempenho de atividades 

acadêmicas e profissionais;  

• As atividades curriculares referentes aos estudos integradores serão cursadas no 

decorrer dos períodos letivos. 

• Os Estágios Supervisionados permitirão a inserção/participação do aluno na 

instituição escola, mediante atividades de trabalho acadêmico, buscando 

estabelecer relações teórico-prática, realizando-se no quinto e oitavo períodos 

letivos para o curso diurno e no sexto e nono períodos letivos para o curso 

noturno, em horários opostos ao funcionamento do curso. 

• As áreas de aprofundamento serão oferecidas no sexto, sétimo e oitavo períodos 

letivos, para o curso diurno; e, oitavo e nono períodos, para o curso noturno. 

• O Trabalho de Conclusão de Curso será iniciado nos componentes: Pesquisa em 

Educação I e II; finalizado e apresentado no último período, tanto para o curso 

diurno, como para o noturno. Esta atividade terá como pré-requisito todos os 

componentes curriculares distribuídos nos períodos anteriores. 

• O TCC será orientado por um professor coordenador, porém, outros professores 

da UAE, bem como os demais cursos de graduação do CFP, poderão ser 

responsáveis pelo trabalho de orientação do TCC de alunos, dependendo da 

área de estudos e interesse de ambos. 

• Os Estágios Supervisionados e o TCC serão regulamentados por Resolução 

específica do Colegiado do curso de Pedagogia. 

• Serão observados pré-requisitos para os componentes que são seqüenciados. 

Nos demais, o aluno será orientado a cursá-los, segundo a sua distribuição por 

período letivo, de modo a assegurar a organicidade do curso, cabendo à 

coordenação apreciar e decidir sobre situações de alunos que pleiteiam 

matrícula em componentes fora do período letivo que estejam cursando 
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11.1 ESTRUTURA CURRICULAR POR PERÍODO LETIVO CURSO DIURNO  

NUCLEO DE APROFUNDAMENTO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E/OU 

GESTÃO DE PROCESSOS EDUCATIVOS 

CÓDIGO COMPONENTES CURRICULARES CR CH PRÉ-REQUISITOS 
 1º PERÍODO    
 Introdução à Filosofia 

Introdução à Sociologia  
Psicologia da Educação I 
Leitura e Produção Textual 
Metodologia Científica 
Sociedade Contemporânea e 
Pedagogia 
 
Total: Período 

04 
04 
04 
04 
04 
 
04 
 
24 

60 
60 
60 
60 
60 
 
60 
 
360 

 
 

 2º PERÍODO    
 Filosofia da Educação I 

Sociologia da Educação I 
História da Educação I 
Psicologia da Educação II 
Iniciação aos Estudos Lingüísticos 
Teorias da Educação  
 
Total: Período 

04 
04 
04 
04 
04 
04 
 
24 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
 
360 

 
Introdução à Filosofia 
Introdução à Sociologia  

 
Psicologia da Educação I 

 3º PERÍODO    
 Filosofia da Educação II 

Sociologia da Educação II 
Psicologia da Educação III 
História da Educação II 
Fundamentos e Metodologia da 
Educação Infantil I 
 
Total: Período 

04 
04 
04 
04 
 
06 
 
22 

60 
60 
60 
60 
 
90 
 
330 

Filosofia da Educação I 
Sociologia da Edu. I 
Psicologia da Edu. II 
História da Educação I 
 

 4º PERÍODO    
 Políticas para a Edu. Básica  

Currículo e Escola  
Didática 
Fundamentos e Metodologia da 
Educação Infantil II 
Educação Inclusiva 
 
Total: Período 

05 
04 
04 
 
06 
04 
 
23 

75 
60 
60 
 
90 
60 
 
345 

 
 
Psicologia da Edu. III 
Fundamentos e Metod. 
da Educação Infantil I 
 

 5º PERÍODO     
 Educação, Cultura e Diversidade 

Fundamentos e Metodologia do 
Ensino da Língua Portuguesa 
Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS 
Avaliação da Aprendizagem 
Arte e Educação  
Tecnologia e Educação 
 
Total: Período 

04 
 
04 
 
04 
04 
04 
04 
 
24 

60 
 
60 
 
60 
60 
60 
60 
 
360 

 
 
Didática 



 225

 Estágio Supervisionado em 
Educação Infantil  

 
10 

 
150 

Todos os componentes 
distribuídos nos períodos 
anteriores ao estágio 

 6º PERÍODO     
 Fundamentos e Metodologias do 

Ensino de Ciências 
Seminários Temáticos I 
Ética e Educação 
Educação Popular e Pedagogia 
Freireana 
Fundamentos e Metodologias do 
Ensino da Matemática 
EJA ou teorias da Gestão 
 
Total: Período 

 
04 
04 
04 
 
04 
 
04 
04 
 
24 

 
60 
60 
60 
 
60 
 
60 
60 
 
360 

 
Didática 
 
 
 
 
 
Didática 

 7º PERÍODO     
 Seminários Temáticos II 

Fundamentos e Metodologia do 
Ensino da História 
Fundamentos e Metodologia do 
Ensino da Geografia 
Pesquisa em Educação I 
Políticas Publicas e formação 
docente em EJA ou Planejamento e 
Projetos Educacionais 
 
Total: Período 

04 
 
04 
 
04 
04 
 
 
04 
 
20 

60 
 
60 
 
60 
60 
 
 
60 
 
300 

 
 
Didática 
 
Didática 

 8º PERÍODO     
 Pesquisa em Educação II 

Seminários Temáticos em EJA ou 
Org. Social do trabalho na escola 
Fundamentos Teóricos e Met. em 
EJA ou Gestão escolar 
Relações Interpessoais na escola ( 
Para as duas áreas) 
 
Total: Período 

04 
 
 
04 
 
04 
04 
 
16 

60 
 
 
60 
 
60 
60 
 
240 

Pesquisa em Edu.I 
 

 Estágio Supervisionado nos anos 
Iniciais do Ensino Fundamental  
 

 
 
10 
 
 

 
 
150 
 

Todos os componentes 
distribuídos nos períodos 
anteriores, incluindo o 
Estágio em Educação 
Infantil 

 9º PERÍODO     
 Trabalho de Conclusão de Curso 

(monografia) 
 
 

 
10 
 
 

 
150 
 
 

Todos os componentes 
do curso 
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11.2 ESTRUTURA CURRICULAR POR PERÍODO LETIVO CURSO NOTURNO 

NUCLEO DE APROFUNDAMENTO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E/OU 

GESTÃO DE PROCESSOS EDUCATIVOS 

CÓDIGO COMPONENTES 
CURRICULARES 

CR C H PRÉ-REQUISITOS 

 1º PERÍODO    

 Introdução à Filosofia 
Introdução à Sociologia  
Psicologia da Educação I 
Leitura e Produção Textual  
Metodologia Científica 
 
Total: Período 

04 
04 
04 
04 
04 
 
20 

60 
60 
60 
60 
60 
 
300 

 

 2º PERÍODO    
 Sociologia da Educação I 

Filosofia da Educação I 
História da Educação I 
Psicologia da Educação II 
Sociedade Contemporânea e 
Pedagogia 
 
Total: Período 

04 
04 
04 
04 
 
04 
 
20 

60 
60 
60 
60 
 
60 
 
300 

Introdução a Sociologia  
Introdução à Filosofia 
 
Psicologia da Educação I 
 

 3º PERÍODO    
 Sociologia da Educação II 

Filosofia da Educação II 
Psicologia da Educação III 
História da Educação II 
Iniciação aos Estudos 
Lingüísticos 
 
Total: Período 

04 
04 
04 
04 
 
04 
 
20 

60 
60 
60 
60 
 
60 
 
300 

Sociologia da Educação I 
Filosofia da Educação I 
Psicologia da Educação II 
História da Educação I 
 

 4º PERÍODO    
 Teorias da Educação 

Didática 
Fundamentos e Metodologia da 
Educação Infantil I 
Educação Popular e Pedagogia 
Freireana 
 
Total: Período 

04 
04 
 
06 
 
04 
 
18 

60 
60 
 
90 
 
60 
 
270 

 
Psicologia da Educação III 
 
 
 

 5º PERÍODO    
 Educação Inclusiva 

Currículo e Escola  
Fundamentos e Metodologia da 
Educação Infantil II 
Políticas para a Edu. Básica 
 
Total: Período 

04 
04 
 
06 
05 
 
19 

60 
60 
 
90 
75 
 
285 

 
 
Fundamentos e Metod. da 
Educação Infantil I 
 

 6º PERÍODO    
 Fundamentos e Metod. do Ensino 

da Língua Portuguesa 
Arte e Educação 
Avaliação da Aprendizagem 
Língua Brasileiras de Sinais-

 
04 
04 
04 
 

 
60 
60 
60 
 

 
Didática 
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LIBRAS 
Educação, Cultura e Diversidade 
 
Total: Período 

04 
04 
 
20 

60 
60 
 
300 

 Estágio Supervisionado em 
Educação Infantil  
 

 
10 

 
150 
 

Todos os componentes 
distribuídos nos períodos 
anteriores ao estágio 

 7º PERÍODO    
 Seminários Temáticos I 

Fundamentos e Metodologia do 
Ensino da Matemática 
Fundamentos e Metodologia do 
Ensino de Ciências 
Tecnologia e Educação 
Ética e Educação 
 
Total: Período 

04 
 
04 
 
04 
04 
04 
 
20 

60 
 
60 
 
60 
60 
60 
 
300 

 
 
Didática 
 
Didática 

 8º PERÍODO    
 Fundamentos e Metodologia do 

Ensino de História 
Fundamentos e Metodologia do 
Ensino de Geografia 
Seminários Temáticos II 
Pesquisa em Educação I 
EJA ou Teorias da Gestão 
 
Total: Período 

 
04 
 
04 
04 
04 
04 
 
20 

 
60 
 
60 
60 
60 
60 
 
300 

 
Didática 
 
Didática 

 9º PERÍODO    
 Pesquisa em Educação II 

Políticas Públicas e formação 
docente em EJA ou Planejamento 
e Projetos Educacionais 
Seminários Temáticos em EJA ou 
Org. Social do trabalho na escola 
Fundamentos Teóricos e Met. em 
EJA ou Gestão escolar 
Relações Interpessoais na escola 
( Para as duas áreas) 
 
Total: Período 

04 
 
 
04 
 
04 
 
04 
 
04 
 
20 

60 
 
 
60 
 
60 
 
60 
 
60 
 
300 

Pesquisa em Educação I 

 Estágio Supervisionado nos anos 
Iniciais do Ensino Fundamental  
 

 
 
10 
 

 
 
150 

Todos os componentes 
distribuídos nos períodos 
anteriores, incluindo o 
Estágio em Educação Infantil 

 10º PERÍODO    
 Trabalho de Conclusão de Curso 

(monografia) 
 

 
10 

 
150 
 
 

Todos os componentes do 
curso 
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12 PROGRAMA DE TUTORIA ACADÊMICA 
 

A Tutoria Acadêmica é uma atividade que deve ser construída em parceria 

entre o docente/tutor e o estudante interessado em construir/sistematizar, desde o 

início do curso, seu projeto acadêmico. Constitui-se em uma oportunidade, mediante 

a qual, o estudante conta com orientação de um professor na organização de sua 

vida acadêmica de forma a aproveitar, da melhor maneira possível, o espaço/tempo 

da sua formação inicial. 

Assim entendida, a tutoria poderá envolver estudantes com dificuldades na 

organização do seu trabalho acadêmico e, especialmente, aqueles que pleitearem 

aprofundar estudos sobre questões do seu interesse, ampliando leituras ou 

preparando-se para desenvolver investigação sobre determinado problema 

pertinente à formação do profissional de educação. 

O Programa de Tutoria Acadêmica não deve ser entendido como uma 

atividade em que todos os docentes tenham, obrigatoriamente, que acompanhar 

determinado estudante ou grupo de estudantes, com compromisso, inclusive, de 

orientar o seu trabalho de final de curso. A tutoria deve ser uma parceria entre o 

estudante e o professor construída por livre escolha, conforme o interesse de ambos 

e a afinidade com o objeto de estudo. 

Cabe ressaltar que esse programa será executado de modo vinculado aos 

núcleos temáticos do curso, tais como: Núcleo de Estudos Básicos, Núcleo de 

Aprofundamento e Diversificação de Estudos, Núcleo de Estudos Integradores. Além 

disso, os alunos tutorados terão preferência na participação em Programas 

Institucionais. 

O Programa de Tutoria Acadêmica será regulamentado por Resolução 

específica do Colegiado do curso de Pedagogia. 

 

13 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Os processos de ensinar e aprender desenvolvidos no curso de Pedagogia do 

CFP compreendem a avaliação de forma contínua e cumulativa, considerando 

aspectos qualitativos e quantitativos, por meio de atividades individuais e/ou 

coletivas, utilizando procedimentos diversos. Atividades como relatório de atividades 



 229

de campo, portifólio, micro-aulas, produção textual, provas escritas e orais, 

apresentação de seminários, elaboração de projeto de pesquisa, diário de 

itinerância, relatório analítico do Estágio Supervisionado, elaboração e apresentação 

de monografia, dentre outros, poderão compor os instrumentos de avaliação.   

Além desses procedimentos, poderá ser considerado como elementos de 

verificação da aprendizagem, a participação do aluno nas discussões e debates em 

sala de aula, observando-se o domínio da temática abordada, visão crítica, utilização 

de linguagem acadêmica e capacidade de apresentação dos conteúdos estudados. 

 

14 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

 

Partindo do pressuposto de que a avaliação constitui-se em um processo 

contínuo, o curso será avaliado, anualmente, em diferentes aspectos:  

• Professores e alunos farão avaliação dos componentes curriculares em 

relação aos conteúdos, aos procedimentos e às referências adotadas, 

buscando detalhar elementos trabalhados durante o período em curso; 

• Professores dos componentes curriculares oferecidos em cada período letivo 

avaliarão sua organização horizontal, por turma, observando a integração dos 

conteúdos e a forma como são trabalhados; 

• Professores e alunos avaliarão a organização vertical dos componentes 

curriculares, com o objetivo de identificar as possíveis lacunas apresentadas 

ao longo do curso, visando superá-las; 

 Considerando esses aspectos, a análise do processo avaliativo possibilitará 

uma reflexão sobre os resultados das ações de professores e alunos, direcionando-

os para a melhoria do curso. 

 Sendo assim, essa avaliação será apresentada em Assembléia da Unidade 

Acadêmica de Educação, presidida pela coordenação do curso, que discutirá os 

resultados e procurará levantar hipóteses para a melhoria das atividades realizadas.  
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15 EMENTÁRIO DOS COMPONENTES CURRICULARES  

 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA – CR: 04 CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Conceitos fundamentais da Filosofia. Objeto de estudo da Filosofia. A produção do 

conhecimento como inerente à natureza humana. Conhecimento e história. 

Conhecimento e saberes escolares. 

 

OBJETIVOS 

 - conceituar a Filosofia e seu objeto de estudo.  

 - refletir sobre a história, a produção do conhecimento humano e saberes escolares.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HESSEN, Johannes. A possibilidade do conhecimento. In: Teoria do 

conhecimento. Trad. Antonio Correia. 7. ed. Coimbra: Arménio Amado Editor 

Sucessor. São Paulo: Martins Fontes, 1979. p. 37-57.  

______. A origem do conhecimento. In: Teoria do conhecimento. Trad. António 

Correia. 7. ed. Coimbra: Arménio Amado Editor Sucessor/São Paulo: Martins Fontes, 

1979. p. 59-85.  

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 4. ed. São Paulo: Ática, 1995.  

KOSIK, Karel. Reprodução espiritual e racional da realidade. In: Dialética do 

concreto. Trad. Célia Neves e Alderico Toríbio. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1989. p. 21-32.  

MATOS, Olgária. Introdução: Filosofia para quê? In: Filosofia a polifonia da razão: 

filosofia e educação. São Paulo: Scipione, 1997. p. 13-20. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. Alfredo Bosi. 2. ed. São Paulo: 

Mestre Jou, 1982. 982 p.  

ABRÃO, Bernadete Siqueira. História da filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

(Coleção os Pensadores). 
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BOCHENSKI, J. M. Diretrizes do pensamento filosófico. Trad. Alfredo Simon. 6. 

ed. São Paulo: E.P.U., 1977.  

BUSSOLA, Carlo. Filosofia para o curso básico universitário. 3. ed. Vitória: 

Fundação Ceciliano Abel de Almeida, 1994. 262 p.  

______. Filosofia. São Paulo: Ática, 2005.  

 

INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA CR: 04 - CH: 60 horas 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

As origens da Sociologia. Objeto de estudo da Sociologia. A Sociologia pré-

científica: as idéias dos filósofos sociais dos séculos XVII e XVIII. A Sociologia 

Clássica: as idéias dos fundadores da Sociologia. Conceitos fundamentais e 

aplicações da Sociologia no estudo da modernidade.  

 

OBJETIVO 

 - refletir, à luz dos teóricos clássicos, o surgimento e constituição da sociologia 

como ciência que estuda as relações sociais na modernidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DURKHEIM. Emile. Lições de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

______.Sociologia. Organizador: Albertino Rodrigues. Coordenador: Florestan 

Fernandes, n° 01. São Paulo: Ática, 1987. (Coleção Grandes Cientistas Sociais) 

MARTINS, Carlos Martins. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2002. 

(Coleção Primeiros Passos) 

MARX. K, & ENGELS. F. Obras escolhidas. 2. vol. Madri: Editorial Ayuso, 1975. 

WEBER, Max. Sociologia. Organizador: Gabriel Cohn. Coordenador: Florestan 

Fernandes. n° 13. São Paulo: Ática, 1987. (Coleção Grandes Cientistas Sociais) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GORENDER. Jacob. Marxismo sem utopia. São Paulo: Ática, 1999. 

MARX, Karl. Sociologia. Organizador: Octavio Ianni. Coordenador: Florestan 

Fernandes. n° 10. São Paulo: Ática, 1987. (Coleção Grandes Cientistas Sociais) 
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WEBER, Max. Ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. 

BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVIERA, Márcia Gardênia Monteiro de; 

QUINTANEIRO, Tânia. Um toque de clássicos - Marx, Durkheim e Weber. 2.ed. 

revista e ampliada. Minas Gerais: Editora da UFMG, 2002. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Behaviorismo, Psicanálise e Gestalt: aplicações à educação escolar. Processos 

básicos do comportamento humano e aprendizagem: hereditariedade, ambiente, 

maturação, princípios do desenvolvimento, atenção, percepção, pensamento, 

linguagem, memória, inteligência, criatividade. Abordagens interacionistas e 

aprendizagem: a psicologia de Henri Wallon, a escola de Vygotsky, a epistemologia 

genética de Jean Piaget. 

 

OBJETIVOS 

- conhecer conceitos e noções básicas de diferentes abordagens teóricas da 

aprendizagem e do ensino e os princípios fundamentais em que se organizam e se 

articulam; 

-reconhecer os fatores psicológicos que podem contribuir para o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARRARA, K (org.). Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. 

São Paulo: Avercamp, 2004. 

COUTINHO, M. T.; MOREIRA, M. Psicologia da educação: um estudo dos 

processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltados 

para a educação. 5. ed. Belo Horizonte: LÊ, 1997. 

FONTANA, D. Psicologia para professores. Trad. Cecília Camargo Garlotti. 

São Paulo: Loyola, 1998. 
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WEITEN, MAYNE. Introdução à psicologia: temas e variações. Trad. Maria 

Lúcia Brasil, Zaira G. Botelho, Clara A. Colotto e José Carlos B. dos Santos. São 

Paulo: Pioneira Thomson, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, A. B. B. I. A construção da pessoa em Wallon e a constituição do 

sujeito em Lacan. Petrópolis: Vozes, 2003. 

CASTORINA, J. A. et al. Piaget – Vygotsky: novas contribuições para o debate. 

6. ed. São Paulo: Ática, 2002. 

COLL, C.; et al. Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

GOULART, I. B. Piaget: experiências básicas para utilização pelo professor. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. 5. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1989. 

VYGOTSKY, L. S., LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, 

desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1988 

______. A formação social da mente. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

 

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Leitura, análise e produção textual, privilegiando o desenvolvimento das 

competências lingüísticas necessárias à produção acadêmica; ênfase no uso 

adequado da Língua Portuguesa em suas modalidades nas diversas situações de 

interação social. 

 

OBJETIVOS 

- propiciar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de leitura de textos teóricos, 

situando e problematizando as partes componentes do texto, tais como: problema 

analisado, tese desenvolvida e argumentos de sustentação das idéias centrais do 

texto; 

- desenvolver junto aos alunos capacidades e habilidades em construção e registro 

escrito de idéias de modo sistematizado, dentro das regras da escrita acadêmica; 
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 - favorecer a aquisição de senso crítico e analítico sobre leitura em suas diversas 

modalidades e suportes.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHALHUB, S. Funções da linguagem. 5. ed. São Paulo: Ática, 1991. (Série 

Princípios). 

FÁVERO, L.L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991. (Série 

Princípios). 

SERAFIM, M. T. Como escrever textos. Trad. Maria Augusto D. Mattos; Adaptação 

de Ana Maria M. Garcia. 7. ed. São Paulo: Globo, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU, A. S. Curso de redação. 5. ed. São Paulo: Ática, 1996.  

BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 2006. (Série 

Princípios). 

FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. S. Para entender o texto. 4. ed. São Paulo: Ática, 1995. 

GRANATIC, B. Técnicas básicas de redação. São Paulo: Scipione, 1995. 

LEME, O. S. Tirando dúvidas de Português. São Paulo: Ática, 2006. 

LUFT, C. P. A vírgula. São Paulo: Ática, 2006. 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA – CR: 04 – CH: 60  

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Tipos e modalidades de conhecimento. Caracterização do conhecimento científico. 

Métodos e regras da ciência. Organização, estruturação e normalização do trabalho 

científico. 

 

OBJETIVOS 

- possibilitar aos alunos conhecimento acerca dos diversos tipos de conhecimentos e 

dos elementos que caracterizam o conhecimento científico;  

- reconhecer métodos e as regras do fazer científico; 

- favorecer aprendizagens sobre a elaboração de trabalhos acadêmicos e seus 

modos de apresentação: fichamento, resumo, síntese e resenha, entre outros. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIEHL, Antonio Astor; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em ciências sociais 

aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 18. ed. 

São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1987. 

FURLAN, V. I. O estudo de texto teórico. IN: CARVALHO, Maria Cecília M. de. 

Construindo o saber – metodologia científica: fundamentos e técnicas. 5. ed. 

Campinas: Papirus, 1995. 

LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: 

Atlas,1991. 

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 19. ed. São 

Paulo: Cortez, 1991. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, Cleverson; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia científica. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

CHASSOT, Áttico. A ciência através dos tempos. 7. ed. São Paulo: Moderna, 

1994. 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia científica. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1987 

______. Pesquisa: princípio científico e educativo. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1999.  

 

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E PEDAGOGIA — CR: 04 CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

A Pedagogia no contexto da construção do conhecimento. As múltiplas dimensões 

da atuação do/a Pedagogo/a nas Práticas Educativas numa sociedade caracterizada 

pelas incertezas. As possíveis contribuições do/a Pedagogo/a nas variadas Práticas 

Educativas na Sociedade Contemporânea. 
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OBJETIVOS 

 - discutir o problema da Pedagogia como Ciência da Educação. 

 - evidenciar as possibilidades de contribuição que o/a Pedagogo/a pode oferecer às 

diferentes Práticas Educativas que transcendem a Educação Escolar. 

 - analisar criticamente a atuação do Pedagogo/a em espaços sociais diversos dos 

espaços escolares. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BURBULES, N. C.; TORRES, C. A. Globalização e educação: perspectivas críticas. 

Porto Alegre: Artmed, 2004.  

FRANCO, Maria Amélia Santor. Pedagogia como ciência da educação. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 

Cortez/UNESCO, 2000. 

ALVARENGA NETO, Rivadávia. D. de. Gestão do conhecimento em 

organizações — Proposta de mapeamento conceitual integrativo. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

NOMERIANO, Aline Soares.  A educação do trabalhador, a pedagogia das 

competências e a crítica marxista. Maceió: EDUFAL, 2007. 

SACRISTÁN, J. Poderes instáveis em educação.  Porto Alegre: Artmed, 1999.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RIBEIRO, Amélia Escotto do Amaral.  Pedagogia empresarial — Atuação do 

Pedagogo na Empresa. 4. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2007. 

MUÑOZ, César. Pedagogia da vida cotidiana e participação cidadã. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

MATOS, Elizete Lúcia Moreira.  Pedagogia hospitalar: a humanização integrando 

educação e saúde. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 

MORIN, Edgar.  Ciência com consciência. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1998. 

SANTOS, Milton.  Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

LIBÂNEO, José Carlos Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo: Cortez, 

1998. 
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GARROUX, Dagmar, ANTUNES, Celso. Pedagogia do cuidado - um modelo de 

educação social. Petrópolis: Vozes, 2008. 

AVANZINI, Gry.  A pedagogia atual: disciplinas e práticas. São Paulo: Loyola, 1999. 

NUNES SOBRINHO, Francisco de Paula, NASSARALLA, Iara (Orgs.).  Pedagogia 

institucional: fatores humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Zit, 2004. 

PIMENTA, Sema Garrido (Coord.).  Pedagogia, ciência da educação? São Paulo: 

Cortez, 1996. 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Introdução à Sociologia 

 

EMENTA 

A educação como objeto de estudo sociológico e sua relação com as instituições 

sociais. Os paradigmas atuais em educação. Formas, processos e agentes 

educacionais. 

 

OBJETIVOS 

- estudar o surgimento e o desenvolvimento da ciência sociológica; 

- compreender as concepções de educação para o desenvolvimento humano. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 33. ed. São Paulo: Brasiliense, 

1995. (Coleção Primeiros Passos). 

BRANDÃO, Zaia (org.). A crise de paradigmas e a educação. 5. ed., São Paulo: 

Cortez. (Questões da Nossa Época). 

GOMES, Cândido A. Educação em Perspectiva Sociológica. 2. ed. São Paulo: 

EPU, 1989. 

MEKSENAS, Paulo. Sociologia da educação. São Paulo: Loyola, 1990. 

TEDESCO, Juan Carlos. Sociologia da educação. Petrópolis: Vozes, 1986. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AZEVEDO, Fernando. Sociologia educacional. São Paulo: Melhoramentos, 1964. 

DURKHEIM, Emile. Educação e sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1967. 
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FRANCO, Luís Antônio de carvalho. O trabalho da Escola. In:  A escola de trabalho 

e o trabalho da escola. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

GILDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o 

pensamento clássico e contemporâneo. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 

1988.  

KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da educação. São Paulo: Cortez, 1993.  

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I CR: 04 – CH: 04 

PRÉ-REQUISITO: Introdução à Filosofia 

 

EMENTA 

Pressupostos básicos. Ideologia, alienação e utopia na educação. Principais teorias 

filosóficas educacionais. 

 

OBJETIVO 

- refletir, numa visão crítica e analítica sobre ideologia, alienação e utopia na 

educação, tendo como referência as principais teorias filosóficas que influenciaram a 

educação brasileira. 

- analisar os processos educativos contemporâneos com base nas principais teorias 

filosóficas educacionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIEB, Messias Holanda. Nietzsche e a insurreição do gênio. In: VASCONCELOS, 

José Gerardo (Org.). Filosofia, educação e realidade. Fortaleza: Editora UFC, 

2003. p.37-45. 

FARIAS, Maria Cílvia Queiroz. Nietzsche: desconstruindo valores. In: 

VASCONCELOS, José Gerardo (Org.). Polifonias: vozes, olhares e registros na 

filosofia da educação. Fortaleza: Editora UFC, 2005. p.81-89. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da práxis. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1998.   

LIMA, Martonio M. Barreto. Alienação e clandestinidade ou o rumo perverso da 

política. Revista Jurídica – Brasília, v.8, nº. 82, janeiro de 2007. 

MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

SARAMAGO, José. O amanhã é a única utopia assegurada. (Entrevista). 

Programa “O Mundo do Fórum”: Fórum Social Mundial. Porto Alegre. Jan/2005.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ADORNO, T W. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

ARAÚJO, Cláudia Valéria F. de Oliveira. Segregação, confinamento e silêncio na 

história da construção da loucura denunciada por Foucault. In: VASCONCELOS, 

José Gerardo (Org.). Ditos (Meu)ditos. Fortaleza: LCR, 2001.p.119-128.  

BATISTA, Judenildes Guedes. Giroux e a resistência em educação. In: 

VASCONCELOS, José Gerardo (Org.). Filosofia, educação e realidade. Fortaleza: 

EUFC, 2003. p.226-235. 

CAVALCANTE, José M. Maciel. O anticristo de Nietzsche: uma leitura. In: 

VASCONCELOS, José Gerardo (Org.). Ditos (Meu)ditos. Fortaleza: LCR, 2001. 

p.96-108. 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I – CR 04 – CH 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA:  

Retrospectiva histórica da educação na Antiguidade Clássica, na Idade Média, na 

Era Moderna e sua importância para a compreensão da educação contemporânea.  

Teorias e práticas em educação na antigüidade clássica, na Idade Média, na Era 

Moderna. 

 

OBJETIVOS 

- compreender o percurso histórico da educação em seus aspectos sociais, políticos, 

econômicos e culturais; 

- analisar criticamente as idéias e práticas educacionais que marcaram a História da 

Educação,  

- relacionar os modelos de educação e os objetivos de formação do homem na 

Antigüidade Clássica, Idade Média e Idade Moderna. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação. 2. ed. São Paulo: 

Moderna, 1996. 

PONCE, Aníbal. Educação e luta de classes. Trad. José Severo de C. Pereira. 5. 

ed. rev. São Paulo: Cortez, 1985. 
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HILSDORF, Maria Lúcia S. Pensando a educação nos tempos modernos. São 

Paulo: EDUSP, 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DEBESSE, Maurice; MIALARET, Gaston (Orgs.).  Tratado das ciências 

pedagógicas II – História da Pedagogia. Trad. Carlos Rizzi, Luiz Damasco Penna e 

J. B. Damasco Penna. São Paulo: Nacional, 1977. 

LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. Trad. Luiz Damasco 

Penna e J.B. Damasco Penna. 18. ed. São Paulo: Nacional, 1990. 

MANACORDA, Mário Alighiero História da educação: da antiguidade aos nossos 

dias. Trad. Gaetano Lo Mônaco. 2. ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 

1989.  

ROSA, Maria da Glória de. A História da educação através dos textos. 2. ed. rev. 

São Paulo: Cultrix, 1972. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Psicologia da Educação I 

 

EMENTA 

A psicologia do desenvolvimento humano do nascimento aos seis anos: fatores 

físicos, motores, cognitivos, afetivos, psicossexuais, psicossociais, sociais e morais. 

 

OBJETIVOS 

- entender como o ser humano, do nascimento aos seis anos, se desenvolve de 

acordo com os principais conceitos e teorias do desenvolvimento humano; 

- reconhecer as aptidões humanas ao longo do desenvolvimento - do nascimento 

aos seis anos – enquanto competências individuais e sociais capazes de alterar, 

com as devidas ponderações, a programação biológica inata e a ordem social 

vigente; 

- compreender que a educação e o ensino devem respeitar o processo maturacional 

dos aspectos do desenvolvimento humano, mas também, estimular e promover o 

processo de desenvolvimento. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEE, H. A criança em desenvolvimento. São Paulo: Harbra, 1977. 

BIAGGIO, A. M. B. Psicologia do desenvolvimento. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1976.  

MUSSEN, P. H. et al. Desenvolvimento e personalidade da criança. Trad. Maria 

Lúcia G. Leite Rosa. São Paulo: Harbra, 2001. 

TELES, M. L. S. Psicodinâmica do desenvolvimento humano: uma introdução à 

psicologia da educação. 9. ed. rev. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONTANA, D. Psicologia para professores. Trad. Cecília Camargo Garlotti. São 

Paulo: Loyola, 1998. 

PIAGET, J. Para onde vai a educação? 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977. 

______. A linguagem e o pensamento da criança. 5. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1989. 

PIAGET, J.;  INHELEDER, B. A psicologia da criança. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand, 1989. 

TOBIAS, C. U. Como as crianças aprendem. Trad. Valéria Lamim Delgado 

Fernandes. São Paulo: Mundo Cristão, 2005. 

WEITEN, MAYNE. Introdução à psicologia: temas e variações. Trad. Maria Lúcia 

Brasil, Zaira G. Botelho, Clara A. Colotto e José Carlos B. dos Santos. São Paulo: 

Pioneira Thomson, 2002. 

 

INICIAÇÃO AOS ESTUDOS LINGÜÍSTICOS – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Perspectiva sócio-histórica da lingüística. O objeto da lingüística, as concepções e 

funções da linguagem. A linguagem oral e a linguagem escrita. A contribuição da 

lingüística e suas vertentes na formação do professor de língua materna. A 

Psicolingüística e a aquisição da linguagem. A Sociolingüística na sala de aula. 

 

OBJETIVOS 

- compreender a natureza do fenômeno lingüístico; 

- reconhecer diferentes modalidades da linguagem oral e da linguagem escrita; 
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- compreender a importância dos estudos da Psico/Sociolingüística na aquisição da 

linguagem e seu papel na ensino de língua materna. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e lingüística. São Paulo: Scipione, 1989. 

KATO, M. No mundo da escrita - Uma perspectiva sociolingüística. São Paulo: 

Ática, 2003. 

RICARDO-BORTONI, S. M. Educação em língua materna: a sociolingüística na 

sala de aula. São Paulo: Parábola, 2004.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALKMIN, T. Sociolingüística – Parte I. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. C (orgs.). 

Introdução à lingüística: domínios e fronteiras. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

FIORIN, J. L. (org.). Introdução à lingüística: objetos teóricos. São Paulo: 

Contexto, 2002. 

ORLANDI, E. P. O que é lingüística. São Paulo: Brasiliense, 2006. (Coleção 

Primeiros Passos) 

______. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. São Paulo: 

Pontes, 1996.  p. 97-113. 

SAUSSURE, F. de. Curso de lingüística geral. São Paulo: Cultrix, 1969. 

SOARES, M. Linguagem e escola – Uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 

2002. 

 

TEORIAS DA EDUCAÇÃO CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Estudos de teóricos modernos e contemporâneos da Educação. Teorias da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Vivências teórico-

metodológicas.  

 

OBJETIVOS 

- compreender a importância das teorias modernas e contemporâneas para a 

educação brasileira;  
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- estudar a contribuição das teorias da educação para o desenvolvimento histórico-

social e educacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FREINET, C. A pedagogia do bom senso. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

GADOTTI, M. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1993 

MONTESSORI, M. A criança e as etapas da educação. Rio de Janeiro: Nórdica, 

s.d. 

ROUSEAU, J. J. O enigma ou da educação. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEWEY, J. Experiência e educação. São Paulo: Nacional, 1971.  

FREINET, C. A educação do trabalho. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  

______. Para uma escola do povo: guia prático para a organização material, 

técnica e pedagógica da educação popular. São Paulo: Martins Fontes, 1995.  

FROEBEL. Sítio http://www.centrorefeducacional.com.br/froebel.html. 

FORQUIN, J. C. Escola e cultura. Porto Alegre: Artmed, 1993. 

GADOTTI, M. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. São Paulo: 

Cortez, 1991.  

SAVIANI, D. Escola e democracia. São Paulo: Cortez, 1986.  

WALLON, Henri. Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 

Petrópolis: Vozes, 1995. 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Sociologia da Educação I 

EMENTA 

Estudos temáticos enfocando a relação entre educação, Estado e sociedade numa 

perspectiva histórico-sociológica. Temas atuais em educação. O papel sócio-político 

da escola na formação do educador. 

 

OBJETIVOS 

- propiciar ao educando o acesso e aquisição de conhecimentos sociológicos da 

educação que possibilitem o desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva diante 

da problemática sócio-educacional da sociedade brasileira. 
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- contribuir para a formação de um educador comprometido mediante sua atividade 

educativa, ao movimento sócio-histórico de luta pela construção de uma sociedade 

justa e igualitária. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AZEVEDO, F. Sociologia educacional. São Paulo: Melhoramentos, 1964. 

GOMES, C. A. Educação em perspectiva sociológica. 2. ed. São Paulo: EPU, 

1989. 

GILDDENS, A. Política, sociologia e teoria social: encontros com o pensamento 

clássico e contemporâneo. São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1988.  

MEKSENAS, P. Sociologia da educação. São Paulo: Loyola, 1990. 

SACRISTÁN, J. G. A educação que ainda é possível: ensaios para uma cultura da 

educação. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARNOY, M. Educação economia e estado. São Paulo: Cortez. (Autores 

Associados). 

BRANDÃO, C. R. O que é educação. 33. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

(Coleção Primeiros Passos). 

BRANDÃO, Z. (org.). A crise de paradigmas e a educação. 5 ed., São Paulo: 

Cortez. (Questões da Nossa Época). 

DURKHEIM, E. Educação e sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1967. 

TEDESCO, J. C. Sociologia da educação. Petrópolis: Vozes, 1986. 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO II – CR: 04 CH: 04 

PRÉ-REQUISITO: Filosofia da Educação I 

 

EMENTA 

Dimensões filosóficas da educação atual. Utilização dos métodos científicos na 

prática educativa. Relação entre política e educação. Educação e hegemonia. 

Tendências atuais da educação brasileira. 

 

 

 



 245

OBJETIVOS 

- refletir numa visão critica e analítica sobre as correntes modernas e atuais da 

filosofia da ciência e a sua utilização na prática educativa. 

- conhecer as formas de construção do conhecimento, a partir das correntes 

modernas e pós-modernas da filosofia da ciência e suas repercussões na prática 

educativa brasileira.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO, Liana Brito de C. A questão do método em Marx e Lukács: o desafio da 

reprodução ideal de um processo real. In: MENEZES, Ana Maria Dorta de. Trabalho, 

sociabilidade e educação: uma crítica à ordem do capital. Fortaleza: UFC, 2003. 

p.259-274.   

BACON, Francis. Vida e obra. Consultoria de José A. Reis de Andrade. São Paulo: 

Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores). 

BOUFLEUER, José Pedro. Pedagogia da ação comunicativa: uma leitura de 

Habermas. 3. ed.  Ijuí - RS: Unijuí, 2001.  

DESCARTES, René. Vida e obra. Consultoria de José A. M. Pessanha. São Paulo: 

Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores). 

KANT, Immanuel. Vida e obra. Consultoria de Marilena de Souza Chauí. São Paulo: 

Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores). 

SABOIA, Fátima. Francis Bacon e a interpretação da natureza: o caminho para o 

progresso das ciências. In: VASCONCELOS, J. G. (org.). Ditos (Mau) ditos. 

Fortaleza: LCR, 2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARAGÃO, Lúcia Maria de Carvalho. Razão comunicativa e teoria social crítica em 

Jürgen Habermas. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1997. 

GOERGEN, Pedro. Pós-modernidade, ética e educação. Campinas: Autores 

Associados, 2001.  (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo). 

HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto 

a uma categoria da sociedade burguesa. Tradução de Flávio R. Kothe  Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 
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MARINHO, Cristiane Maria. Prós e contras do pensamento pós-moderno. In: 

VASCONCELOS, José Gerardo (Org.). Polifonias: vozes, olhares e registros na 

filosofia da educação. Fortaleza: UFC, 2005. p.135-143. 

ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do iluminismo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1987. 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: História da Educação I 

 

EMENTA 

 Evolução histórica da educação brasileira. A relação entre educação e os modelos 

econômicos implantados no país. As lutas pela educação pública de qualidade. 

 

OBJETIVOS  

- favorecer a compreensão crítica dos alunos acerca do percurso histórico da 

educação brasileira;  

- possibilitar aos alunos a compreensão sobre o desenvolvimento de idéias, práticas 

e processos educacionais no período Colonial, Imperial e Republicano; 

- analisar a educação brasileira atual, examinando as causas das desigualdades e 

disparidades educacionais e as lutas a favor da sua superação; as conquistas dos 

movimentos sociais populares em favor da democratização da educação, as 

iniciativas do Estado em prol da escolarização das camadas populares e as atuais 

demandas educacionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BUFFA, É. e NOSELLA, P. A educação negada: introdução ao estudo da educação 

brasileira contemporânea.São Paulo: Cortez, 1991. 

GADOTTI, M. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1993. 

GARCIA, R. L. A educação escolar na virada do século. In: COSTA, Marisa Vorraber 

(org). Escola básica na virada do século: Cultura, Política e Currículo. São Paulo: 

Cortez, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GHIRALDELLI JR, P. História da educação brasileira. São Paulo: Cortez, 2006. 
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PILETTI, C.; PILETTI, N. Filosofia e história da educação. 9. ed. São Paulo: Ática, 

1991. 

ROMANELLI, O. de O. História da educação no Brasil. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 

1991. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO III – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Psicologia da Educação II 

 

EMENTA 

A psicologia do desenvolvimento humano dos sete anos à adolescência: fatores 

físicos, motores, cognitivos, afetivos, psicossexuais, psicossociais, sociais e morais. 

 

OBJETIVOS 

- compreender como o ser humano, dos sete anos à adolescência, se desenvolve de 

acordo com os principais conceitos e teorias do desenvolvimento humano; 

- reconhecer e valorizar as aptidões humanas ao longo do desenvolvimento – dos 

sete anos à adolescência – enquanto competências individuais e sociais capazes de 

alterar, com as devidas ponderações, a programação biológica inata e a ordem 

social vigente; 

- compreender que a educação e o ensino devem respeitar o processo maturacional 

dos aspectos do desenvolvimento humano, mas também, estimular e promover o 

processo de desenvolvimento. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ABERASTURY, A. Adolescência. 2. ed. rev. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983.  

AQUINO, J. G. (Org.) Sexualidade na escola: alternativas teóricas e práticas. São 

Paulo: Summus, 1997. 

BEE, H. A criança em desenvolvimento. São Paulo: Harbra, 1977. 

BIAGGIO, A. M. B. Psicologia do desenvolvimento. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1976.  

FERREIRA SALLES, L. Adolescência, escola e cotidiano: contradições entre o 

genérico e o particular. Piracicaba: UNIMEP, 1998. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, A. B. B. I. A construção da pessoa em Wallon e a constituição do 

sujeito em Lacan. Petrópolis: Vozes, 2003. 

FONTANA, D. Psicologia para professores. Tradução de Cecília Camargo Garlotti. 

São Paulo: Loyola, 1998. 

GOULART, I. B. Piaget: experiências básicas para utilização pelo professor. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. 5. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1989. 

PIAGET, J.; INHELEDER, B. A psicologia da criança. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand, 1989. 

TELES, M. L. S. Psicodinâmica do desenvolvimento humano: uma introdução à 

psicologia da educação. 9. ed. rev. Petrópolis: Vozes, 2001. 

______. Pensamento e linguagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

WEITEN, MAYNE. Introdução à psicologia: temas e variações. Tradução de Maria 

Lúcia Brasil, Zaira G. Botelho, Clara A. Colotto e José Carlos B. dos Santos. São 

Paulo: Pioneira Thomson, 2002. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL I – CR: 06 – CH: 

90 

PRÉ-REQUISITO: nenhum 

 

EMENTA 

Concepções de Infância ao longo da história e suas implicações no atendimento 

pedagógico da criança. Fundamentos sócio-históricos e tendências atuais da 

Educação Infantil. Políticas públicas e bases legais da Educação Infantil no Brasil. 

 

OBJETIVOS 

- conhecer a evolução histórica do conceito de infância e suas implicações para o 

atendimento pedagógico da criança; 

- analisar as políticas públicas para a Educação Infantil à luz da legislação brasileira 

atual; 

- refletir sobre os fundamentos sócio-históricos e as tendências atuais da Educação 

Infantil. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARIES, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 

1981. 

KRAMER, S. A política do pré-escolar no Brasil. 5. ed. São Paulo:Cortez, 1995. 

OLIVEIRA, Z. R. de. Educação infantil: fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo: 

Cortez, 2005. (Coleção Docência em Formação). 

SPODEK, B. et all. Ensinando crianças de três a oito anos. Porto Alegre: Artmed, 

2000.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Vol. 1,2,3. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal 8.069/13 de julho de 

1990.  

ZABALZA, M. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

 

 

POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA – CR: 05 – CH: 75 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Educação básica no Brasil: legislação vigente e realidade. Gestão e financiamento 

da educação. Educação e trabalho. Profissionais da educação básica: formação, 

carreira, valorização e sua atuação na sociedade. As políticas educacionais no 

Estado da Paraíba no século XXI. 

 

OBJETIVOS 

- analisar o conjunto dos dispositivos legais que orientam a organização e o 

funcionamento da Educação Básica nas suas diferentes etapas; 

- discutir a gestão e o financiamento da educação básica no Brasil e no Estado da 

Paraíba; 
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- refletir sobre a relação entre educação e trabalho, dando atenção especial para a 

formação, carreira e valorização dos profissionais da educação básica e sua 

inserção na sociedade do século XXI. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Lei 10.172 de nove de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de 

Educação e dá outras providencias. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 de jan., 

2001. 

BRZEZINSKY, Iria (org). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São 

Paulo: Cortez, 1997. 

LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. 

Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003. 

MAINARDES, A. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise 

de políticas educacionais. In: Educação e Sociedade. 2006. v. 2, n. 94. 

PERONI, Vera. Política educacional e papel do Estado no Brasil dos anos 1990. 

São Paulo: Xamã, 2003. 

RANCIÈRE, J. O desentendimento: política e filosofia. São Paulo: Editora 34, 1996.  

RIBEIRO, Maria das Graças M. Educação superior brasileira: reformas e 

diversificação institucional. Bragança Paulista: EDUSF, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DAVIES, N. FUNDEB: a redenção da educação básica? Educação & Sociedade. v. 

27, n. 96 Campinas, out. 2006. 

MAIA FILHO, O. N. O contexto sociopolítico da atual reforma do ensino médio. In: 

MENEZES, Ana M. D.; FIGUEIREDO, Fábio F. Trabalho, sociabilidade e 

educação: uma crítica à ordem do capital. Fortaleza: UFC, 2003. p.316-330. 

MANFREDI, Sílvia Maria. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 

2002. 

MELLO, Guiomar N. Educação escolar brasileira: o que trouxemos do século XX?. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

OLIVEIRA, D. A; DUARTE, M. R. T. (orgs.). Política e trabalho na escola: 

administração dos sistemas públicos de educação básica. Belo Horizonte: Autêntica, 

1999. 
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VIEIRA, S. L. Estrutura e funcionamento da educação básica. Fortaleza: 

Demócrito Rocha, UECE, 2001. 

SOUSA, P. N. Como entender e aplicar a LDB. São Paulo: Cortez, 1997. 

 

CURRÍCULO E ESCOLA – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Tendências do campo curricular. Implicações sócio-histórico-político-culturais do 

currículo. Políticas curriculares e interfaces do currículo. Multiplicidades do currículo. 

Currículo, conhecimento e cultura escolar. Currículo e questões educacionais 

contemporâneas.  

 

OBJETIVOS 

- compreender a relação entre currículo, cultura e conhecimento; 

- compreender o currículo como espaço de produção do conhecimento escolar; 

- proporcionar a reflexão sobre interfaces do campo curricular;  

- analisar questões educacionais e curriculares contemporâneas.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, M. V. (org.) Currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de janeiro; 

DP&A, 2005.  

LOPES, A. C. Currículo e epistemologia. Ijuí: UNIJUÍ, 2007.  

GOODSON, I. O currículo em mudança: estudos na construção social do currículo. 

Porto: Porto Editora, 2001.   

LOPES, A. C. Políticas curriculares: continuidade ou mudança de rumos? In: Revista 

Brasileira de Educação. nº 26. maio/ago. 2004.  

LOPES, A. C.; MACEDO, E. (0rgs.). Currículo: debates contemporâneos. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

______. (orgs.). Políticas de currículo em múltiplos contextos. São Paulo: 

Cortez, 2006.  

MOREIRA, A. F. B. (org.). Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 1997 

DOLL Jr., W. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. Porto Alegre: Artmed, 1997.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BALL, S. J. Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. In: 

Currículo sem fronteira, nº 2, v. 1. Dezembro, p. 99-116, 2001.  

GOODSON, I. A construção social do currículo. Lisboa: Educa, 1997. 

LOPES, A. C. Políticas de integração curricular. Rio de Janeiro: Faperj, 2008.   

LOPES, A. C. et al. (orgs.). Políticas educativas e dinãmicas curriculares no 

Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro: Faperj, 2008.  

MOREIRA, A. F. B. (org.). Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 1997 

MOREIRA, A. F. B.; SILVA, T. T. da. (orgs.). Currículo, cultura e sociedade. São 

Paulo: Cortez, 1995. 

SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Tradução de Ernani F. 

da Rosa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Histórico e concepções da educação de Pessoas com Necessidades Educativas 

Especiais - PNEE. Políticas Públicas e Bases Legais da Educação. Fundamentos 

teórico-metodológicos da Educação Inclusiva. Propostas pedagógicas e práticas 

educativas para a Educação Inclusiva. A ação docente e a construção de sistemas 

educacionais inclusivos. 

 

OBJETIVOS 

- refletir sobre o preconceito existente na sociedade contemporânea, bem como as 

alternativas para superá-lo; 

- reconhecer a relevância do papel docente na construção de sistemas inclusivos; 

- proporcionar a reflexão acerca de práticas pedagógicas inclusivas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANTES, V. A inclusão escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 

2006. 

BRASIL/MEC: Política Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC, 1994. 

FERREIRA, J. R. A exclusão da diferença. Piracicaba: Unimep, 1993. 
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RODRIGUES. D. Inclusão e educação. São Paulo: Summus, 2007. 

STAINBACK, S. e W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 

1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Saberes e práticas da inclusão na educação infantil. Brasília: MEC, 

2003. 

BUENO, J G. S. Educação especial brasileira: a integração-segregação de aluno 

diferente. São Paulo: PUC-SP, 1991. 

MANTOAN, M. T. et al. A integração de pessoas com deficiência: contribuições 

para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memmnon Edições Científicas, 1997. 

MCCAFFREY, T.; ASLOP, P. (orgs.). Transtornos emocionais na escola. São 

Paulo: Summus, 1999. 

PROENÇA, I. F. Inclusão começa em casa. São Paulo: Summus, 2007. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL II – CR: 06 – CH: 

90 

PRÉ-REQUISITO: Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil I 

 

EMENTA 

Referenciais teórico-metodológicos para a Educação Infantil. As especificidades do 

currículo da Educação Infantil. Propostas pedagógicas e ação docente na Educação 

Infantil. 

 

OBJETIVOS 

- conhecer os referenciais teórico-metodológicos para a Educação Infantil; 

- compreender as especificidades do currículo da Educação Infantil; 

- refletir sobre a ação docente e a elaboração de propostas pedagógicas que 

favoreçam o pleno desenvolvimento da criança. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARIES, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 

1981. 
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ASSIS, Orly Z. Mantovani de. Metodologia da Educação Infantil. São Paulo: 

Pioneira, 1997.  

BRASIL. Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 3.v. 

KRAMER, S. A política do pré-escolar no Brasil. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1995. 

ZABALZA, M. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENJAMIM, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São 

Paulo: Ed.34, 2002.  

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal 8.069/13 de julho de 

1990. 

SPODEK, B. et all. Ensinando crianças de três a oito anos. Porto Alegre: Artmed, 

2000.  

 

DIDÁTICA – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Psicologia da Educação III 

 

EMENTA 

A função social da escola na sociedade contemporânea. Diferentes concepções de 

ensino e aprendizagem. Trabalho docente, identidade e formação profissional. 

Saberes docentes. Processo de organização do trabalho didático-pedagógico. 

 

OBJETIVOS 

- analisar o papel da escola e da didática na contemporaneidade; 

- discutir as concepções do processo de ensino e aprendizagem; 

- refletir o trabalho docente e a construção da identidade no processo de formação; 

- (re)significar os saberes docentes no processo de organização do trabalho 

didático-pedagógico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, R. L. L. (org.). Trajetórias e perspectivas da formação de educadores. 

São Paulo: UNESP, 2004.  

CORDEIRO, J. Didática. São Paulo: Contexto, 2007. 
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SACRISTAN, G. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 

SILVA, L. H. da (Org). A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis: 

Vozes, 2000. 

ROSA, D. E. G.; SOUZA, V. C. (orgs.). Didática e práticas de ensino: interfaces 

com diferentes saberes e lugares formativos. Rio de janeiro: DP&A, 2002.  

CANDAU, V. M. et al. Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. Rio de 

janeiro: DP&A, 2002.  

BARBOSA, R. L. L. (org.). Trajetórias e perspectivas da formação de educadores. 

São Paulo: UNESP, 2004.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JESUS, R. de F. de. Sobre alguns caminhos trilhados ou mares navegados hoje sou 

professora. In: VASCONCELO, G. A. N. (Org.) Como me fiz professora. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2000. 

LIBANEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

MORALES, P. A relação professor-aluno. São Paulo: Loyola, 2001. 

PERRENOUD, P. As novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2000. 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA E DIVERSIDADE – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Educação, cultura e sociedade brasileira. Conceito de gênero, etnia e sua 

pluralidade na sociedade. As diferentes etnias e gêneros presentes no contexto da 

sala de aula. Racismos, machismos e intolerância.  

 

OBJETIVOS 

- favorecer aquisição de conhecimentos enfocando a relação entre educação, 

cultura, gênero e etnia numa sociedade pluriétnica; 

- contribuir para a formação de um educador comprometido com a construção de 

uma sociedade democrática e plural. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUI, M. de S. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 4. 

ed. São Paulo: Cortez, 1989. 

CHALUH, Laura Noemi. Educação e diversidade: um projeto pedagógico na 

escola. Campinas: Alínea, 2006.  

FORQUIN, J. C. Escola e cultura. Porto Alegre, Artmed, 1993.  

VISTA MINHA PELE. Direção Joel Zito Araújo. Coordenação Geral: Hedio Silva Jr, 

Maria Aparecida Silva Bento, Bel Santos. Argumento: Maria Aparecida Silva Bento. 

Fotos: Cleumo Segond. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 

Desigualdades – CEERT< S/D. 

QUANTO VALE OU É POR QUILO. Direção Sérgio Bianchi. Produção Agravo 

Produções cinematográficas S/C Ltda. Interpretes: Ana Carbatti; Claudia Mello; 

Herso Capri; Caco Ciocler e outros. Roteiro: Educardo Benain, Nilton Canito E 

Sergio Bianchi. (Colaboradora: Sabina anzuategui). São Paulo, Brasil, 2005. 

LOURO, Guacira Lopes. O currículo e as diferenças sexuais e de gênero. In: 

COSTA, Marisa Vorraber. (Org.) O Currículo nos limiares do contemporâneo. 2 

ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 

MATTOS, Regiane Augusta de. História e Cultura afro-brasileira. São Paulo: 

Contexto, 2007. 

ROSEMBERG, Fúlvia. Educação infantil, Gênero e Raça. In: GUIMARÃES, Antonio 

Sergio; HUNTLEY, Lynn. (Orgs.) Tirando a Mascara: ensaios sobre o racismo no 

Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 127-164. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ABRAMOVIWICZ, Anete; BARBOSA, Lucia M. de A; SILVERIO, Valter (Orgs.) 

Educação como prática da diferença. Campinas: Armazém do Ipê (Autores 

Associados), 2006. 

CANDAU, Vera Maria (Coord.) Somos tod@s iguais? Escola, discriminação e 

educação em direitos humanos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

SOUZA, R. F. de; VALDEMARIN, V. T. (orgs.). A cultura escolar em debate. 

Campinas: Autores Associados, 2005. 

TRINDADE, Azoilda Loreto da. Olhando com o coração e sentindo com o corpo 

inteiro no cotidiano escolar. In: TRINDADE, Azoilda L. da; SANTOS, Rafael dos. 

(Orgs.) Multiculturalismo mil e uma faces da escola. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

 Promover o estudo da língua de sinais e educação para pessoas surdas nas suas 

dimensões básicas: o saber, o fazer, o ser. Analisar a educação inclusiva como 

espaço interdisciplinar a partir das práticas sociais e dos discursos sobre diversidade 

e identidade. 

 

OBJETIVOS 

- refletir sobre a relevância social da inclusão de pessoas surdas; 

- socializar informações que possibilitem ao pedagogo o trabalho na escola regular 

com alunos surdos; 

- possibilitar aos licenciandos comunicar-se através da Língua Brasileira de Sinais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

QUADROS, R.M.; KARNOPP, L. B. (org.) Língua de Sinais Brasileira: estudos 

lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição de linguagem. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1997. 

SILVA, I. R; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. (org.) Cidadania, surdez e 

linguagem: desafios e realidades. São Paulo: Plexus, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SACKS, O. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. Tradução de Laura 

Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

DANESI, M. C. (org.) O admirável mundo dos surdos: novos olhares do 

fonoaudiólogo sobre a surdez. Porto Alegre: Edipucrs, 2001. 

LODI, A. C. B.; HARRISON, K.M.P.; CAMPOS, S.R.L. de; TESKE, O. (org.) 

Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

LACERDA, C. B. F; GÓES, M.C.R. de. (org.) Surdez: processos educativos e 

subjetividade. São Paulo: Lovise, 2000. 
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THOMA, A. da S.; LOPES, M.C. (Org.) A invenção da surdez: cultura, alteridade e 

diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA– 

CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Didática 

 

EMENTA 

Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da língua materna. O estudo da 

língua como produção histórica, social e cultural. O ensino da língua portuguesa e 

concepções de aprendizagem.  

 

OBJETIVOS 

- compreender fundamentos teóricos metodológicos do ensino da língua portuguesa 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental.  

- compreender o ensino da língua portuguesa e processos de comunicação 

- refletir sobre a ação docente e a discutir de propostas de ensino da língua 

portuguesa para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correa de. Mudanças didáticas e pedagógicas 

no ensino da língua portuguesa: apropriações de professores. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2006. 

BACELAR, Lucidalva Pereira; CUNHA, Maria Josenilde Costa. Metodologia do 

ensino de Português. Fortaleza: UVA, 2000. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: língua portuguesa. Brasília: 1997. 

CAGLIARI, Luis Carlos. Alfabetizando sem o ba be bi bo bu. São Paulo: Scipione, 

1999. 

FERREIRO, Emília. Com todas as letras. São Paulo: Cortez, 1992. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AQUINO, Júlio Groppa (org). Erro e fracasso na escola. São Paulo: Summus, 

1997. 
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FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1996. 

JOLIBERT, Josete (org). Formando crianças leitoras. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1994. 

MARINHO, Marildes; SILVA, Ceris Ribas da Silva. Leitura do Professor. Campinas: 

Mercado das Letras, 1998. 

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 

2002. 

 

ARTE E EDUCAÇÃO – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

A história da arte e o seu significado na escola. A arte como manifestação do 

humano. As linguagens artísticas e os aspectos teórico-metodológicos do ensino da 

arte na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

OBJETIVOS 

- reconhecer o significado da arte no processo educativo; 

- propiciar ao licenciando a identificação das diversas linguagens artísticas; 

- favorecer a instrumentalização necessária ao desenvolvimento do trabalho com 

arte na escola. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COLI, J. O que é arte. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

FUZARI, M. Metodologia do ensino da arte. São Paulo: Cortez, 1991. 

MARTINS, M. C. Didática do ensino da arte: a língua do mundo poetizar, fruir e 

conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. 

VALADARES, S.; DINIZ, C. Arte no cotidiano escolar. 2. ed. Belo Horizonte: Fapi, 

2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBOSA. A. M. A. A imagem no ensino da arte. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 

1996. 
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CANTELE, B. R.; LEONARDI, Â. C. Arte & habilidade. São Paulo: IBEP, 2000. 

CAVALCANTE, Z. (Org.). Arte na sala de aula. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

FUZARI, M. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 1991. 

STABILE, R. M. A expressão artística na pré-escola. São Paulo: FTD, 1989. 

SOUZA, A. M. de. Artes plásticas na escola. São Paulo: Bloch, 1989. 

 

TECNOLOGIAS e EDUCAÇÃO – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

A utilização de recursos tecnológicos e suas implicações sociais e educacionais. 

Técnicas de uso materiais de comunicação audiovisual na prática educativa. 

Introdução às linguagens da informática e ao uso de computadores na educação. 

Políticas educacionais de informatização. Tendências da informática educativa. 

 

OBJETIVOS 

-compreender implicações sociais e educacionais do ensino de tecnologias na 

escola;  

- historicizar criticamente o processo de disseminação das tecnologias nas 

instituições escolares; 

- operacionalizar aplicativos das tecnologias digitais como recurso didático-

pedagógico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, F. J. Educação e informática: os computadores na escola. São Paulo: 

Cortez: Autores Associados, 1988. 

BELLONI, M. L. O que é mídia-educação. Campinas: Autores Associados, 2001. 

LIBÂNEO, J. C. Adeus, professor, adeus professora? Novas exigências 

educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998. 

OLIVEIRA, R de O. Informática educativa: dos planos e discursos a sala de aula. 

Campinas: Papirus, 1997. 

SAMPAIO, M. N. & LEITE, L. S. Alfabetização tecnológica do professor. 

Petrópolis: Vozes, 1999. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GRINSPUN, M. P. S. Z. (org). Educação tecnológica: desafios e perspectivas. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

LEMOS, A. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto 

Alegre: Silveira, 2002. 

LEVY, P. Educação e cibercultura: a nova relação com o saber. Educação, 

Subjetividade e Poder. Porto Alegre, v.5. n. 5. jul.1998.p.09-19. 

PRETTO, N. de L. Desafios para a educação na era da informação: o presencial, a 

distância, as mesmas políticas e o de sempre. IN: BARRETO, Raquel Goulart. 

Tecnologias educacionais e educação à distância: avaliando políticas e praticas. 

Rio de Janeiro: Quartet, 2001. p. 29-53. 

SANTOS, G. L. (org). Tecnologias na educação e formação de professores. 

Brasília: Plano, 2003. 

TORRES, A. L. de M. M. Núcleo de tecnologia educacional: a cultura de uso do 

computador nas escolas estaduais de Fortaleza. Dissertação. (Mestrado em 

Educação) – Faculdade de Educação. Universidade Federal do Ceará Fortaleza, 

2004. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

EMENTA 

Avaliação da aprendizagem: implicações históricas, sóciopolítico e pedagógicas. 

Concepções e práticas avaliativas. A avaliação e as diferentes abordagens do 

processo de ensino e aprendizagem. A avaliação e o projeto educativo da escola. 

Avaliação e concepção de ensino.  

 

OBJETIVOS 

- refletir sobre as implicações sociológicas, políticas e pedagógicas da avaliação da 

aprendizagem; 

- compreender as diferentes abordagens da avaliação e seus respectivos 

paradigmas teóricos; 

- compreender a avaliação e sua relação com perspectivas de ensino na efetivação 

do projeto da escola.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARLOW, M. Avaliação escolar: mitos e realidades. Trad. Fátima Murad. Porto 

Alegre: Artmed, 2006.  

ESTEBAN, M. T. Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de 

Janeiro: DP&A, 1999. 

HOFFMANN, J. O jogo do contrário em avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2005.  

ROMÃO, J. E. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez, 

Instituto Paulo Freire, 2003. 

SANTOS, C. R. dos (org). Avaliação educacional: um olhar reflexivo sobre a sua 

prática. São Paulo: Avercamp, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEMO, P. Mitologias da avaliação: de como ignorar, em vez de enfrentar 

problemas. Campinas: Autores Associados, 2002. 

HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

Universidade. Porto Alegre: Educação e Realidade, 1993. 

HOFFMANN, J. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: 

Mediação, 2004.  

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, l997. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL – CR: 10 – CH: 150 

PRÉ-REQUISITO: Todos os componentes curriculares distribuídos nos 

períodos anteriores ao estágio 

 

EMENTA 

Ação docente compartilhada realizada em instituições de Educação Infantil. 

Sistematização das atividades desenvolvidas no estágio em relatório descritivo-

analítico.  

 

OBJETIVOS 

- discutir o processo de formação docente na Educação Infantil; 

- sistematizar a proposta do trabalho para o estágio na Educação Infantil; 

- desenvolver experiências sócio-educativas em instituições de Educação Infantil – 

campo de estágio. 



 263

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GESEL, A. A criança de 0 aos 05 anos. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,  1989.v. 

1. 

OLIVEIRA, Z. R. de. Educação Infantil: fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo: 

Cortez, 2005. (Coleção Docência em Formação). 

SPODEK, B. et all. Ensinando crianças de três a oito anos. Porto Alegre: Artmed, 

2000. 

ROSEMBERG, F. Educação infantil, gênero e raça. In: GUIMARÃES, Antonio 

Sergio. e HUNTLEY, L. (Orgs.) Tirando a máscara: ensaios sobre o racismo no 

Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 127-164.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

KRAMER, S. A política do pré-escolar no Brasil. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1995. 

SOUSA, P. N. Como entender e aplicar a LDB. São Paulo: Cortez, 1997. 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA – CR: 04 – 

CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Didática 

 

EMENTA 

Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. O desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. O ensino 

da matemática e concepções de aprendizagem. Contextualização da aprendizagem 

da matemática. 

 

OBJETIVOS 

- compreender fundamentos teórico-metodológicos do ensino da matemática; 

- entender processos de desenvolvimento lógico-matemático;  

- analisar concepções e elementos caracterizadores do ensino da matemática 

- possibilitar a reflexão acerca do processo de construção do conhecimento 

matemático e o ensino da matemática.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. vol. 03 Matemática. Brasília: 

MEC/SEF, 1997. 

______. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: 

MEC/SEF, 1998. 

RANGEL. A. C. Educação matemática e a construção do número pela criança. 

Porto Alegre: Artemed, 2000. 

KAMIL. C. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1985. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMAE. Educando. Ano XXV, nº. 227, maio/ 1992. 

CARVALHO. D. L. Metodologia do ensino da matemática. São Paulo: 

Cortez,1990. 

CARRAHER, T. et all. Na vida dez na escola zero. São Paulo: Cortez, 1998. 

MACHADO. N. J. Matemática e realidade. São Paulo: Cortez, 1987. 

R. NETO, E. Didática da matemática. São Paulo: Ática, 1998. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Didática 

EMENTA 

Fundamentos teóricos metodológicos do ensino de ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. O ensino de Ciências e concepções de aprendizagem. 

Retrospectiva histórica do ensino de ciências.  

 

OBJETIVOS 

- entender os fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de ciências.  

- compreender o ensino de ciências para os anos iniciais do Ensino Fundamental; 

-proporcionar o estudo e a reflexão acerca de concepções de aprendizagem e o 

ensino de ciências.  

- Identificar as políticas nacionais para o ensino de ciências e suas tendências 

atuais; 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. vol. 4 de Ciências Naturais, 1997. 
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CARVALHO, Anna Maria Pessoa; GIL-PEREZ, Daniel. A formação de professores 

de ciências. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1998. 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa et all. Ciências no ensino fundamental. São 

Paulo: Scipione, 1998. 

DELIZOICOV, Demetrio; ANGOTTI, José André. Metodologia do ensino de 

ciências. São Paulo: Cortez, 1991. 

KRASSILCHIK, Miriam. O professor e o currículo das ciências. São Paulo: EPU, 

1997. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANDRADE, Lícia. Oficinas ecológicas: uma proposta de mudança. Petrópolis: 

Vozes, 1995. 

KINDEL, Eunice Aita Isaias; BALOTIN, Lisângela. Uma experiência no ensino de 

ciências. In: XAVIER, Maria Luiza et all. Planejamento em destaque: análise 

menos convencional. Porto Alegre: Mediação, 2000. 

OLIVEIRA, Daisy Lara. Ciências na sala de aula. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

PEREIRA, Maria de Lourdes. O ensino de ciências através do lúdico. João 

Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2002. 

 

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS I – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA  

Histórico sobre formação de professores. As diferentes concepções de formação do 

profissional da educação: abrangência e novos paradigmas. Magistério como 

profissão: identidade e atuação. 

 

OBJETIVOS 

- organizar reflexões acerca da história da formação de professores no Brasil. 

- compreender a formação de professores frente aos desafios da educação 

- possibilitar reflexão sobre formação, carreira, identidade e memória docente. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MIGNOT, A. C. V.; CUNHA, M. T. S. (orgs.). Práticas de memória docente. São 

Paulo: Cortez, 2003.  

NÓVOA, A. (org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 2000.  

______. Profissão: professor. Porto: Porto Editora, 2000. 

______. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 

PÉREZ GÓMEZ, A. I. Desenvolvimento profissional do docente. In:______. A 

cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre: Artmed, 2001.  

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e 

crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002.  

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Tradução de F. Pereira. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALVES, N. (org.). Formação de professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 

1996. (Questões da Nossa Época).  

FLORES, M. A. Formação e identidade profissional: resultados de um estudo 

longitudinal. In: MOREIRA, A. F. B.; ALVES, M. P. C.; GARCIA, R. L. (orgs.). 

Currículo, cotidiano e tecnologias. Araraquara: Junqueira & Marin, 2006.  

GARCIA, R. L. Do baú da memória: histórias de professora. In: ALVES, Nilda (org.). 

O sentido da escola. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  

IMBERNON, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a 

incerteza. São Paulo: Cortez, 2004.  

MOREIRA, A. F. B. Conhecimento educacional e formação do professor. 3. ed. 

Campinas: Papirus, 1994. 

PIMENTA, S. G. (org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

ROLDÃO, Maria do Céu. Função docente: natureza e construção do conhecimento 

profissional. Revista Brasileira de Educação. v. 12 n. 34. abr/2007. 

SOUZA, E. C. História de vida e formação de professores. Brasília: MEC/SEED, 

2007. 
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ÉTICA e EDUCAÇÃO – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

A problematização da ética na contemporaneidade. O professor e a vivência da 

ética. Os procedimentos éticos no processo ensino-aprendizagem. 

OBJETIVOS 

- refletir sobre o papel da ética na contemporaneidade; 

-discutir junto aos licenciandos acerca dos procedimentos éticos necessários ao 

processo ensino-aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LOMBARD, J. C; GEORGEN, P, Pedro (Orgs). Ética e educação: reflexões 

filosóficas e históricas. Campinas: Autores Associados: HISTEDOR, 2005. (Coleção 

Contemporânea). 

RIOS, T. A. Ética e competência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

VÁZQUEZ, A. S. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.  

VEIGA, I.; KAPUZINIAK, C.; ARAÚJO, J. C. Docência: uma construção ético-

profissional. Campinas: Papirus, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOFF, L. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2003. 

MIRANDA, D. S. de (Org.) Ética e cultura. São Paulo: Perspectiva: SESC São 

Paulo, 2004. 

OLIVEIRA, R. J. de. Ética e formação de professores: algumas pistas para reflexão. 

In: Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. Encontro Nacional de 

Didática e Prática de Ensino (ENDIPE). Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

PENA-VEJA, A.; ALMEIDA, C. R. S. de; PETRAGLIA, I. (Orgs.) Edgar Morin: ética, 

cultura e educação. São Paulo: Cortez, 2003. 

RIBEIRO. L. T. F; MARQUES, M. S; RIBEIRO, M. A. P. Ética em três dimensões. 

2. ed. Fortaleza: Brasil Tropical, 2003. 

ZENAIDE, M. de N. T. (Org.) Ética e cidadania nas escolas. João Pessoa: UFPB, 

2003. 
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SEMINÁRIOS TEMÁTICOS II – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: nenhum 

 

EMENTA  

Estudos de temas relacionados à educação. 

 

OBJETIVO 

- discutir com os licenciandos temas vinculados aos seus interesses profissionais e 

de relevância social no campo pedagógico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR  

A ser definida a partir dos temas trabalhados  

 

 EDUCAÇÃO POPULAR E PEDAGOGIA FREIREANA – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA  

Educação Popular: princípios, fundamentos, conceitos e objetivos. A educação 

popular como prática política e pedagógica. A pedagogia freireana. 

 

OBJETIVOS 

- compreender os postulados teóricos e práticos da educação popular;  

- entender a relação entre educação popular e educação escolar; 

- problematizar as noções de política e cultura, opressão e libertação em Paulo 

Freire;  

- analisar os fundamentos teóricos e práticos da docência no pensamento freireano.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRANDÃO, C. R. Educação popular. Petrópolis: Vozes, 2002. 

COSTA, M. V. (Org.) Educação popular hoje. São Paulo: Loyola, 1998. 

FREIRE, P. A pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

______. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. 

______. Política e educação. São Paulo: Cortez, 1993. 

______. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 
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GADOTTI, M.; TORRES, C. A. (Orgs.). Educação popular: utopia Latino-

Americana. São Paulo: Cortez/Edusp, 1994. 

GOHN, M. da G. Educação e movimentos sociais. São Paulo: Cortez, 1994. 

PAIVA, I. (Orga). Perspectivas e dilemas da educação popular. Rio de Janeiro: 

GRAAL, 1984. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, C. R. (Org.). A questão política da educação popular. 7ª ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1987.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra, 1979. 

______. Pedagogia da indignação. São Paulo: UNESP, 2000. 

______. Conscientização: teoria e prática de libertação. São Paulo: Cortez, 1979. 

GARCIA, P. B. et all. O pêndulo das ideologias: a educação popular e o desafio da 

pós-modernidade. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

RIBEIRO, M. Pedagogia e educação popular: o curso de Pedagogia na perspectiva 

de um projeto de educação das camadas subalternas. In: Revista temas em 

educação. nº 4. João Pessoa: UFPB, 1995. 

VALE, A. M do. Educação popular na escola pública. São Paulo: Cortez, 1992. 

 

 PESQUISA EM EDUCAÇÃO I – CR: 04 – CH: 60  

PRÉ-REQUISITO: nenhum 

 

EMENTA 

Fundamentos epistemológicos da pesquisa. Educação e pesquisa. Tipos e 

abordagens de pesquisa. Construção do objeto e elaboração do projeto de 

pesquisa. Instrumentos de coleta, processamento e análise de dados. Relação: 

pesquisa, ensino e extensão. 

 

OBJETIVOS 

- possibilitar aos alunos conhecimentos relacionados à pesquisa em educação que 

propiciem a compreensão dos problemas da educação brasileira; 

- apresentar e discutir os elementos constitutivos de um projeto de pesquisa; 

- analisar a relação entre ensino, pesquisa e extensão na produção do 

conhecimento. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA FILHO, Manuel. Introdução à pesquisa: técnicas e instrumentos. 3. ed. 

João Pessoa: A UNIÃO, 1994. 

GONÇALVES, Elisa Pereira. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 

Campinas:  Alínea, 2001. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

MOURA, M. L. S. de; FERREIRA, Maria Cristina; PAINE, Patrícia Ann. Manual de 

elaboração de projetos de pesquisa. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. 

TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRÉ, M. E. D. A. de (org.). O papel da pesquisa na formação e na prática dos 

professores. Campinas: Papirus, 2001. (Biblioteca da Educação. Série 1. Escola; v. 

14). 

FAZENDA, I. Novos enfoques da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1991. 

LUDKE, M. e ANDRÉ, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DA HISTÓRIA – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Didática 

 

EMENTA 

Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de história. Ensino de história e 

conceitos de espaço e tempo. Ensino de história e construção de identidade. O 

ensino de história nos Anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

OBJETIVOS 

- compreender fundamentos teórico-metodológicos do ensino de história;  

- entender conceitos de espaço, tempo, identidade e sua importância para o ensino 

de história;  

-compreender o ensino de história para  os Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares 

História /Ciências. Brasília: MEC, 1998 

BITTENCOURT, C. (Org.): O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 

1998. 

CAMARGO, D. M. P. de; ZAMBONI, E. A. A criança, novos tempos, novos espaços: 

a história e a geografia na escola. Em aberto. Brasília, MEC/INEP, n. 37, jan/mar. 

1988. p. 2530. 

Fernandes, J. R. O. A historiografia didática para o ensino fundamental. Anais do II 

Encontro Perspectivas do Ensino de História. São Paulo: FEUSP, 2000.  

NIKITIUK, S. (Org.). Repensando o ensino de história. São Paulo: Cortez,1996. 

SCHIMIDT, M. A.; CAINELLI, M. Ensinar história. São Paulo: Scipione, 2004. 

NEVES, Joana. Como se estuda história. Revista de Ciências Humanas. João 

Pessoa: UFPB, 1980.  

_______. História local e construção da identidade. Saeculum – revista de história. 

Nº3. dez/jan. 1997.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HELLER, A. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972. 

NADAI, E.  A escola pública contemporânea: propostas curriculares e ensino de 

história. Revista Brasileira de História. Rio de Janeiro: v. 11, 1986, p.99-116. 

SILVA, M. (Org.) Repensando a história. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1984. 

FONSECA, S. G. O ensino de história e geografia nas séries iniciais: a temática 

regional. Ensino em Re-vista. Uberlândia. Nº 01. 1992. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DA GEOGRAFIA - CR: 04 – CH: 

60 

PRÉ-REQUISITO: Didática 

 

EMENTA 

Fundamentos teórico-metodológicos do ensino da geografia. Ensino de geografia e 

conceitos de espaço e lugar. O ensino de geografia nos Anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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OBJETIVOS 

- compreender fundamentos teórico-metodológicos do ensino de geografia;   

- entender conceitos de espaço e lugar e sua importância para o ensino de 

geografia;  

-compreender o ensino de Geografia para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA R. D.; PASSINI, e E. Y. Espaço Geográfico: ensino e representação. São 

Paulo: Contexto, 1999. 

BRASIL. SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1998. Parâmetros 

Curriculares de Geografia/Ciências. Brasília: MEC.  

CAMARGO, D. M. P. de; ZAMBONI, E. A. A criança, novos tempos, novos espaços: 

a história e a geografia na escola. Em aberto. Brasília, MEC/INEP, n. 37, jan/mar. 

1988. p. 2530. 

RIBEIRO, L. T. F e MARQUES, M. S. Ensino de história e geografia. Fortaleza: 

Brasil Tropical, 2006. (Coleção para Professores nas Séries Iniciais). 

OLIVEIRA, A. U. de (Org).  Para onde vai o ensino de geografia. São Paulo: 

Contexto, 1994. 

VESENTINI, J. W. O ensino da geografia no século XXI. In: Caderno prudentino de 

geografia, n. 17. Presidente Prudente: AGB, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANDRADE, Manoel Correia de.  Caminhos e descaminhos da geografia. 

Campinas: Papirus, 1989. 

______. Uma geografia para o século XXI. Campinas: Papirus, 1994. 

CARLOS, A. F. A. Ensaio de geografia contemporânea: Milton Santos. São Paulo: 

HUCITEC, 1996. 

FONSECA, S. G. O ensino de História e Geografia nas séries iniciais: a temática 

regional. Ensino em Revista. Uberlândia. nº 01, 1992. 

MENDONÇA, F. Geografia e meio ambiente. São Paulo: Contexto, 1993. 
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PESQUISA EM EDUCAÇÃO II – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Pesquisa em Educação I 

 

EMENTA 

Revisão do projeto de pesquisa. Realização da pesquisa de campo. Tabulação dos 

dados. Análise das informações coletadas.  

 

OBJETIVOS 

- acompanhar a realização da pesquisa de campo; 

- orientar a tabulação e análise dos dados. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 

1991. 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 6. ed. São Paulo: Cortez, 

1999.  (Biblioteca da educação. Série 1. Escola; v. 14). 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Mariana de Andrade. Metodologia científica.  2. 

ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

MATOS, Kelma Socorro Lopes de. Pesquisa educacional: o prazer de conhecer. 2. 

ed.rev. e atual.  Fortaleza: Demócrito Rocha, 2002. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação.  5. ed.  São Paulo: Cortez Autores 

Associados, 1992. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FAZENDA, Ivani. A pesquisa em educação e as transformações do 

conhecimento.  2. ed. Campinas: Papirus, 1997. 

______. Metodologia da pesquisa educacional.  6. ed.  São Paulo: Cortez, 2000. 

KOCHE, J. C. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e prática 

da pesquisa.  14 ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projetos, pesquisas, 

TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 20002. 
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PRESTES, Maria Luci de Mesquista. A pesquisa e a construção do 

conhecimento científico: do planejamento aos textos, da escola à academia. 2.ed. 

atual. e ampl.  São Paulo: Rêspel, 2003. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL– CR: 10 – CH: 150 

PRÉ-REQUISITO: Todos os componentes curriculares distribuídos nos 

períodos anteriores ao estágio, incluindo o Estágio em Educação Infantil 

EMENTA 

Ação docente compartilhada nos anos iniciais do Ensino Fundamental realizado em 

unidades escolares. Sistematização das atividades desenvolvidas no estágio em 

relatório descritivo- analítico.  

 

OBJETIVOS 

- discutir o processo de formação docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

- sistematizar a proposta do trabalho para o estágio nos anos iniciais; 

- desenvolver experiências sócio-educativas na unidade escolar – campo de estágio.  

-produzir relatório descritico-analítico do Estágio desenvolvido. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NÓVOA, A. (Org.) Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 

______. Formação de professores e trabalho pedagógico. Lisboa: EDUCA, 2002. 

IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a 

incerteza. São Paulo: Cortez, 2000. 

PIMENTA. S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e pratica? 

3. ed. São Paulo: Cortez, 1997. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PIMENTA. S. G; GHEDIN, E. (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e 

crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

PICONEZ, S. C. B. (Coord). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 

Campinas: Papirus, 1991. 

RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência de melhor qualidade. 2. ed. 

São Paulo: Cortez, 2001. 
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ZOBOLI, G. Práticas de ensino: subsídios para a atividade docente. 9. ed. São 

Paulo: Ática, 1998. 

 

 

TEORIAS DA GESTÃO – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Epistemologia da gestão. Teorias clássicas e contemporâneas da gestão. Gestão 

democrática de sistemas. Cultura e clima organizacional. O público, o privado, o 

estatal e o não-estatal.  

 

OBJETIVOS 

- compreender as teorias da gestão; 

- analisar políticas de gestão organizacionais; 

- entender a relação público, privado, estatal e não-estatal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FERREIRA, A. A. et. al. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias. São Paulo: 

Pioneira, 1997. 

FREITAS, A. G. de. Introdução às teorias administrativas. Campinas: Alínea, 

1998. 

LUCK, Heloisa. Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto a formação de 

seus gestores. Em Aberto. Brasília, v. 17, n 72 p. 11-33, fev/jun 2000. 

OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e 

fundo público. Revista novos Estudos. CEBRAPM. São Paulo, n. 22, outubro de 

1988.  

SADER, E; GENTILI, P. (org.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado 

Democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1995.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394 de 20 de 

dezembro de 1996. 

______. MEC. Planejamento politico estratégico. 1995/1998. Brasilia, 1995. 
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BRESSER PEREIRA, L. C.; SPINK, P. K. Reformar do Estado e administração 

pública gerencial. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999.  

OLIVEIRA, Djalma P. R. Planejamento estratégico. São Paulo: Atlas, 1993. 

OLIVEIRA, D. A. (org.) Gestão democrática da educação: desafios 

contemporâneos. Petrópolis: Vozes, 1997. 

TAYLOR, Frederick Wislow. Princípios de administração cientifica. São Paulo: 

Atlas, 1980.  

 

GESTÃO ESCOLAR – CR: 04 CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

 Políticas e gestão da educação. A gestão no espaço da escola. Planejamento, 

coordenação, acompanhamento e avaliação dos sistemas de ensino e de processos 

educativos. A gestão participativa e a organização do projeto político-pedagógico da 

escola.  

 

OBJETIVOS 

- compreender concepções de gestão educacional; 

- discutir a gestão participativa na escola; 

- compreender a organização do projeto político-pedagógico e sua vinculação com a 

gestão democrática. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BELOTTO, A. M.; RIVERO, C. M. da L.; GONSALVES, E. P. (orgs.) Interfaces da 

gestão escolar. Campinas: Alínea, 1999. 

BRASIL. MEC. Dinheiro na escola – procedimentos operacionais. Brasilia, 1997. 

FORTUNA, M. L. A. Gestão escolar e subjetividade. São Paulo: Xamã: Niterói: 

Intertexto, 2000. 

GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. (orgs.) Autonomia da escola: princípios e propostas. 

São Paulo: Cortez, 1997. 

LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: 

Alternativa, 2004. 

PARO, V. H. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997. 
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VIEIRA, S. L. (org.) Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: DP&A, 

2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BASTOS, J. B. (org.) Gestão escolar. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 2001. 

FÉLIX, M. de F. C. Administração escolar: um problema educativo ou empresarial. 

São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1986. 

FERREIRA, N. S. C. Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos 

desafios. São Paulo: Cortez, 2000. 

FERREIRA, N. S. C.; AGUIAR, M. A. da S. (orgs.) Gestão da educação: impasses, 

perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2000. 

GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 

2000. 

______. Escola cidadã. São Paulo: Cortez, 1995. 

PADILHA, P. R. Diretores escolares e gestão democrática da escola. In: Salto para 

o futuro: construindo a escola cidadã – projeto político-pedagógico. BRASIL: MEC, 

1998 

 

PLANEJAMENTO E PROJETOS EDUCACIONAIS – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Planejamento e educação no Brasil: fundamentos históricos, políticos e sociais. 

Planejamento, plano e projeto: aspectos epistemológicos e metodológicos. Estudos 

de projetos educacionais. O projeto pedagógico: a prática do planejamento em 

processos educativos. 

 

OBJETIVOS 

- compreender os aspectos históricos, políticos e sociais do planejamento e 

educação no Brasil e as implicações das políticas educacionais; 

- discutir sobre diferentes abordagens epistemológicas de planejamento, plano e 

projeto; 

- refletir sobre a prática do planejamento a partir de um processo de gestão 

participativa. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUENZER, A. Z; CALAZANS, M. I. C.; GÁRGIA, W. Planejamento e educação no 

Brasil. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. rev. e 

ampl. Goiânia: Alternativa, 2004. 

PADILHA, P. R. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-

pedagógico da escola. 4. ed. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CADERNOS DO CEDES/CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO SOCIEDADE – 

V.23/n.61. Arte & manhas dos projetos políticos e pedagógicos. São Paulo: 

Cortez, Campinas, CEDES, 2003. 

JACOMELI, M. R. M. PCNs e temas transversais: análise histórica das políticas 

educacionais brasileiras. Campinas: Alínea, 2007. 

LEGRAND, L. A pedagogia de projecto. In: LEITE, E; MALDIQUE, M.; SANTOS, 

M.R. dos. Trabalho de projeto. 3. ed. Porto: Afrontamento, 1993. (Leituras 

Comentadas) 

OLIVEIRA, D. A. (Org.). Gestão democrática da educação: desejos 

contemporâneos. Petrópolis: Vozes, 1997. 

VEIGA, I. P. A. (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 

possível. Campinas: Papirus, 1995. 

 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO NA ESCOLA CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

A escola como organização social. Relações de trabalho na escola. 

Interdisciplinaridade e organização do trabalho escolar. A coordenação pedagógica 

da escola e o trabalho coletivo. Análise de fatores intra e extra-escolares e suas 

implicações no trabalho pedagógico. 

 

OBJETIVOS 

- discutir a organização social e as relações de trabalho na escola; 

- entender a interdisciplinaridade como subsídio para o trabalho escolar; 
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- analisar fatores intra e extra escolares que interferem no trabalho pedagógico. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FREITAS, L. C. de. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 

Campinas: Papirus, 1995. 

NÓVOA, A. (Org.). As organizações escolares em análise. Lisboa: Dom Quixote, 

1992.  

SANTÒME, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo 

integrado. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.  

VEIGA, I. P. A. (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 

possível. 12. ed. Campinas: Papirus, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERREIRA, N. S. C. (Org.). Supervisão educacional para uma escola de 

qualidade: da formação à ação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

GADOTTI, M. Organização do trabalho na escola. São Paulo: Ática, 1993. 

JANTSCH, A. P, BIANCHETTI (Orgs). Interdisciplinaridade: para além da filosofia 

do sujeito. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

LIMA, L. C. A escola como organização educativa. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ESCOLA – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Constituição e dinâmica de grupos em instituições educativas. Elementos 

constitutivos das relações pessoais e interpessoais no ambiente escolar. Relações 

interpessoais e modos de intervenção nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

 - identificar elementos importantes das relações sociais nos contextos educacionais 

que interferem nos processos de ensino e aprendizagem; 

 - desenvolver a capacidade empática no âmbito escolar; 
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- refletir sobre o “agir” diante de situações difíceis e conflitos de relacionamento na 

escola.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ADRIANA, F. Dinâmicas criativas: um caminho para a transformação de grupos. 2. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-aprendizagem. 21. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 

MINICUCCI, A. Dinâmica de grupos. São Paulo: Atlas, 1976. 

MAILHIOT, G. B. Dinâmica e gênese dos grupos. 5. ed. São Paulo: Livraria Duas 

Cidades, 1981. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEAL, G. et all. Liderança e dinâmica de grupos. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 

BORGES, G. L. Dinâmicas de grupo: crescimento e integração. 2. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2004. 

CANDAU, V. M. et all. Tecendo a cidadania: oficinas pedagógicas de direitos 

humanos. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

ROGERS, C. R. Grupos de encontro. Tradução de Joaquim L. Proença. 4. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1978. 

WEIL, P. Relações humanas na família e no trabalho. 44. ed. Petrópolis: Vozes, 

1992. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CR: 04 – CH: 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Os sujeitos da Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil. Diretrizes, princípios e objetivos da Educação de Jovens 

e Adultos. As modalidades de Educação de Jovens e Adultos.  

 

OBJETIVOS:  

- favorecer a compreensão dos alunos acerca do histórico da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil; 
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- analisar os principais conceitos, funções e finalidades da Educação de Jovens e 

Adultos; 

- conhecer as políticas de Educação de Jovens e Adultos, formuladas e 

implementadas no cenário brasileiro contemporâneo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FERNANDES, D. G. Alfabetização de jovens e adultos: pontos críticos e desafios. 

2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2004. 

______. Estudantes de camadas populares e a questão do fracasso escolar: 

considerações a partir de Pierre Bourdieu. In: CALLADO, Alder Júlio F.; SILVA, 

Alexandre M. Tavares da (Orgs.). Cidadania no horizonte do trabalho: 

considerações sócio-históricas e pedagógicas. João Pessoa: Idéia, 2005. 

______. Educação de Jovens e Adultos no Brasil: conceitos, sujeitos e práticas 

educativas. In: Interfaces de saberes. Revista da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Caruaru. Caruaru: KRG, 2005. 

IRELAND, T.; MACHADO, M. M.; IRELAND, V. E. J. da C. Os desafios da Educação 

de Jovens e Adultos: vencer as barreiras da exclusão e da inclusão tutelada. In: 

KRUPPA, S. M. P. Economia solidária e educação de jovens e adultos. Brasília: 

MEC; INEP, 2005. 

PAIVA, J; MACHADO, M. M.; IRELAND, T. Educação de jovens e adultos: uma 

memória contemporânea (1996 – 2004).  Brasília: UNESCO; MEC, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, C. R. (Org.). A questão política da educação popular. 7. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1987.  

GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. (Orgs.). Educação de jovens e adultos: teoria, 

prática e proposta. São Paulo: Cortez: IPF, 1995. 

NOSELLA, P. Os novos desafios para a educação popular no Brasil. In: FREITAS, 

Marcos Cezar de. (Org.) A reinvenção do futuro. São Paulo: Cortez: USF-IFAN, 

1996. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS EM EJA – CR 04 – CH 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Teoria e Práticas curriculares e a Educação de Jovens e Adultos - EJA. Teorias da 

educação e práticas educativas na Educação de Jovens e Adultos. Análise de 

experiências em Educação de Jovens e Adultos. Materiais didáticos para a EJA. 

 

OBJETIVOS: 

- desenvolver compreensão sobre a diversidade teórico-metodológica em EJA; 

- compreender as possibilidades de construção curricular em EJA; 

- analisar experiências em EJA; 

- fornecer subsídios à construção de materiais didáticos para EJA. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA. Alfabetização de jovens e adultos: diversidade 

dos sujeitos. São Paulo: RAAB, 1996, Nº 4. 

BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 

9.394/96. 

CADERNOS CEDES. Concepções e experiências de educação popular. 4ª  

reimpressão. São Paulo: Cortez, 1980. Ano I, nº 1. 

FUCK, I. T. Alfabetização de adultos: relato de uma experiência construtivista. 

Petrópolis: Vozes, 1993. 

SILVA, J. B. da (Org.). Retratos na parede: saberes docentes em Educação de 

Jovens e Adultos. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura; Textoarte, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GARCIA, P. B. et all. O pêndulo das ideologias: a educação popular e o desafio da 

pós-modernidade. Tradução de Jorge V. Muñoz e Cristiane M. Muñoz. Rio de 

Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DOCENTE EM EJA – CR: 04 - CH: 60  

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 
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EMENTA:  

As políticas públicas e planejamento para a educação de jovens e adultos. A 

formação do docente de jovens e adultos. O trabalho docente na EJA. Avaliação dos 

processos de ensino e aprendizagem em EJA. . 

 

OBJETIVOS 

- analisar as políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos. 

- proporcionar a reflexão sobre o Planejamento na Educação de Jovens e Adultos. 

- refletir sobre os processos de formação do educador para a Educação de Jovens e 

Adultos. 

- discutir o trabalho docente na Educação de Jovens e Adultos 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DEMO, Pedro. Professor e seu direito de estudar. In: SHIGUNOV NETO, Alexandre; 

MARCIEL, Lizete Shizue Bomura (orgs.). Reflexões sobre a formação de 

professores. Campinas: Papirus, 2002. 

DI PIERRO, Maria Clara. Um balanço da evolução recente da educação de jovens e 

adultos no Brasil. Revista de educação de jovens e adultos – alfabetização e 

cidadania. n. 17. São Paulo: RAAAB, maio de 2004. 

FÁVERO, Osmar. Lições da história: os avanços de sessenta anos e a relação com 

as políticas públicas de negação dos direitos que alimentam as condições do 

analfabetismo no Brasil. In: OLIVEIRA, Inês Barbosa e PAIVA, Jane (orgs.). 

Educação de jovens e adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

FREITAS, Marinaide Lima de Queiroz. O papel da didática na educação de jovens e 

adultos. In: MOURA, Tânia Maria (org.). A formação de professores(as) para a 

educação de jovens e adultos em questão. Maceió: EDUFAL, 2005. 

MOURA, Dante Henrique. O PROEJA e a rede federal de educação profissional e 

tecnológica. In: EJA: formação técnica integrada ao ensino médio. Boletim n.16, 

Secretaria de Educação a Distância/MEC. Programa Salto para o Futuro. Rio de 

Janeiro, setembro de 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GERALDI, CORINTA M. G., FIORENTINI, D, PEREIRA, Elisabete M. de A (orgs). 

Cartografias do trabalho docente. Campinas: Mercado de Letras: ALB, 1998. 
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MACHADO, Lucilia. PROEJA: O significado socioeconômico e o desafio da 

construção de um currículo inovador. In: EJA: formação técnica integrada ao ensino 

médio. Boletim n.16, Secretaria de Educação a Distância/MEC. Programa Salto para 

o Futuro. Rio de Janeiro, setembro de 2006. 

MOURA, Tânia Maria de Melo. A prática pedagógica dos alfabetizadores jovens 

e adultos: contribuições de Freire, Ferreiro e Vygotsky. 3. ed. Maceió: EDUFAL, 

2004. 

SANTOS, Simone Valdete dos. O PROEJA e o desafio das heterogenidades. In: 

EJA: formação técnica integrada ao ensino médio. Boletim n.16, Secretaria de 

Educação a Distância/MEC. Programa Salto para o Futuro. Rio de Janeiro, setembro 

de 2006. 

SILVA, Aida M. Monteiro et all. Novas subjetividades, currículos, docência e 

questões pedagógicas na perspectiva da inclusão social. Recife: ENDIPE, 2006. 

 

SEMINÁRIO TEMÁTICO EM EJA - CR 04 - CH 60 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

 

EMENTA 

Questões emergentes em EJA. 

 

OBJETIVO 

- analisar e discutir questões emergentes em EJA no contexto brasileiro e mundial.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR: 

A bibliografia será indicada de acordo com os temas definidos pelos professores 

ministrantes. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (MONOGRAFIA) – CR: 10 – CH: 150 

PRÉ-REQUISITO: Todos os componentes 

 

EMENTA 

Sistematização final dos resultados da pesquisa. Conclusão e apresentação do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
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OBJETIVO 

- proporcionar a elaboração do TCC.  

- apresentar os resultados do trabalho conclusão de curso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOGDAM, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução 

à teoria e aos métodos. Portugal: Porto, 1991. 

MOREIRA, Antônio Flávio et all. Para quem pesquisamos: para quem escrevemos: 

o impasse dos intelectuais. São Paulo: Cortez, 2001. 

SILVA, José Maria da; SILVEIRA, Emerson Sena. Apresentação de trabalhos 

acadêmicos: normas e técnicas. Petrópolis: Vozes, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRÉ, M. E. D. A. A pesquisa no cotidiano escolar. In: FAZENDA, Ivani (Org). 

Metodologia da Pesquisa Educacional. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p.37-45. 

______. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 

Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

SPINK, M. J. (Org.) Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: 

aproximações teóricas e metodológicas. São Paulo: Cortez, 1999. 
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ANEXO B - Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do CE/UFPB 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 
 
Identificação: Curso de Graduação em Pedagogia 
 
Modalidade: Licenciatura em Pedagogia (Magistério em Educação Infantil e Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal e 
em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
 
Áreas de aprofundamento: Magistério em Educação de Jovens e Adultos e 
Educação Especial 
 
Turno: Matutino/Vespertino/Noturno 
 
Regime acadêmico: Créditos 
 
Tempo para integralização curricular – Diurno: mínimo 08 (oito) e máximo 12 (doze) 
períodos letivos 
 
Tempo para integralização curricular – Noturno: mínimo 09 (nove) e máximo 14 
(quatorze) períodos letivos 
 
Limites de Créditos por período letivo: mínimo 12 (doze) e máximo 28 (vinte e oito) 
 
Carga horária total: 3.210 horas/aula – 214 Créditos 
 
Base Legal: 
 
LDB 9394/1996 
 
Parecer CNE/CP 05/2005 

 
Resolução 34/2004 CONSEPE/UFPB 

Resolução CNE/CP N.º 1, DE 15 DE MAIO DE 2006 – Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia.  
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1. APRESENTAÇÃO      
       

No propósito de alimentar a sua prática acadêmica, as Universidades têm percebido 
a necessidade de desenvolver reflexões, tanto quanto possível, nos seus diversos Cursos, 
de modo a reafirmar/rever, através de seus currículos, os princípios político-pedagógicos 
que dão suporte às iniciativas educativas a serem implementadas. 

            Nesse contexto, o presente Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Curso de 
Pedagogia, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus I – João Pessoa – foi 
concebido e elaborado a partir da compilação do conjunto de leitura crítica de documentos e 
informações sobre as mudanças das diretrizes que norteiam os princípios teóricos e 
metodológicos da prática educativa e da reflexão sobre a formação e o fazer do pedagogo, 
considerando o seu compromisso social, sem perder de vista a conjuntura contemporânea. 
             O debate sobre as possibilidades de reformulações na estrutura dos cursos de 
formação de professores, em especial da Pedagogia, tem envolvido, nos últimos 15 anos, o 
conjunto dos educadores e das instituições de ensino superior em consonância com alguns 
movimentos de educadores, como ANFOPE e FORUMDIR.          

          Nesse sentido, vários cursos de Pedagogia têm orientado suas reformulações no 
sentido de tomar a docência como base de sua formação, respaldados nas transformações 
por que passa a escola fundamental e na superação da dicotomia professor versus 
especialista e formação de quem pensa versus formação de quem faz. Isso tem criado 
novas exigências no mundo do trabalho para os pedagogos e impulsionado a que os Cursos 
de Pedagogia busquem outras estruturas organizativas.         

         Finalmente, é importante ressaltar que este Projeto Político-Pedagógico não é um 
documento definitivo, ao contrário, tem um caráter dinâmico, possibilitando mudanças que 
estejam sempre de acordo com os interesses e necessidades de uma sociedade justa e 
igualitária. 

 
2. O CONTEXTO DO CURSO DE PEDAGOGIA  

2.1 Caracterização da Instituição 

           A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ex-Universidade da Paraíba, criada pela 
Lei Estadual Nº 1.366, de 02 de dezembro de 1955, e federalizada pela Lei Nº 3.835 de 13 
de dezembro de 1960, é uma instituição autárquica, de regime especial, de ensino pesquisa 
e extensão, vinculada ao Ministério de Educação, com sede e foro na cidade de João 
Pessoa e atuação em todo Estado da Paraíba.           

         Em seu processo evolutivo, a UFPB passou por várias etapas diferenciadas. Até 2002, 
estava distribuída em sete campi: Campus I (João Pessoa), Campus II (Campina Grande), 
Campus III (Areia), Campus IV (Bananeiras), Campus V (Cajazeiras), Campus VI (Sousa) e 
Campus VII (Patos). Atualmente, após criação da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), que abrangeu os Campi II, V e VI, compõe-se de três campi: Campus de João 
Pessoa, Campus de Areia e Campus de Bananeiras. O Campus I é composto de sete 
Centros, entre eles o Centro de Educação (CE), criado pelo Parecer Nº 6.710/78 – CFE, 
homologado por despacho do Exmº Sr. Ministro da Educação e Cultura ( Processo Nº 
241.921/78) e publicado no Diário Oficial da União de 20 de novembro de 1978, teve 
seu Regimento aprovado conforme Resolução Nº 72/79 de 23.02.79 na Reunião do 
CONSEPE de 14.02.79.  
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         O CE desenvolve trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, em todos os níveis e 
modalidades, visando à formação do educador reflexivo, crítico e ativo para atuar como 
agente transformador, possibilitando a educação inicial e continuada, para atender as 
demandas advindas da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, de modo a:  

•  possibilitar condições para produção científica relativa ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão nos três segmentos: professores, servidores técnico-administrativos 
e alunos;  

• produzir e socializar o conhecimento acadêmico e outras manifestações culturais;  

• subsidiar as reflexões pedagógicas no âmbito do CE e da Universidade;  

• implementar ações de fortalecimento dos processos políticos formais e informais; 

• estimular a reflexão crítica e intervenção nas políticas públicas em educação. 

2.2 História do Curso       

       Curso de graduação em  Pedagogia, pertencente ao  CE, Campus I da UFPB, foi criado 
pela Lei Estadual Nº 341 de 01.09.49, autorizado pelo Decreto Nº 30.909 de 27.05.52 e 
reconhecido pelo Decreto Presidencial Nº 38.146 de 25.10.55, vinculado inicialmente a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que em 1969 passou a ser denominada 
Faculdade de Educação. Após sua extinção, em 1976, passou a integrar o Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e, desde sua desvinculação em abril de 1979, tornou-se 
o Centro de Educação. 

No seu currículo original o Curso funcionava em sistema de créditos, com uma carga 
horária mínima de 2.355 (duas mil trezentos e cinqüenta e cinco) horas-aula, equivalente a 
149 (cento e quarenta e nove) créditos, e formava o Especialista em Educação: o 
Administrador Escolar, o Orientador Educacional e o Supervisor Escolar. 

          A necessidade de redefinição do Curso remonta aos anos 70, quando adquiriu um 
caráter mais dinâmico e orgânico com os debates sobre a formação do educador na década 
de 80. Segundo orientações emanadas da Comissão Estadual dos Cursos de Formação do 
Educador, professores do Centro de Educação constituíram a Comissão Interna de 
Reformulação do Curso de Pedagogia que, no período de 18 de maio a 12 de julho de 1984, 
coordenou os estudos e discussões sobre a reformulação desse curso, intensificados devido 
à greve dos docentes das Universidades Federais Autárquicas. 

          Desse processo resultou uma “proposta preliminar” de Reformulação do Curso, 
contendo os seguintes aspectos:          

• adoção dos princípios gerais constantes do Documento Final do Encontro Nacional 
de Belo Horizonte (1983); 

• constatação da necessidade de aprofundamento dos estudos e análises sobre as 
atuais habilitações, feitos por docentes do Centro de Educação e alunos do Curso de 
Pedagogia, bem como por profissionais que já atuavam no sistema de ensino;  

• criação, no Curso de Pedagogia, de “áreas de concentração” tais como Educação de 
Adultos, Educação Especial, Formação para o Magistério (Pré-Escolar, Ensino 
Normal/Ensino de 1º grau - 1ª a 4ª séries), Educação Rural.             

           Depois de encontros, discussões e debates em diferentes grupos de trabalho, 
algumas considerações, abaixo registradas, foram evidenciadas:  
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• o exercício da função de Administrados Escolar estava sendo subordinado a 
interesses políticos partidários e a práticas clientelísticas que transformaram este 
exercício em cargo de confiança dos governantes. Isto se chocava, frontalmente, 
com as aspirações democráticas, no sentido de que o administrador devesse ser um 
profissional da estrita confiança da comunidade escolar (alunos, pais e professores). 
Embora se reconheça que o processo de democratização da escola não se esgota 
na simples escolha dos dirigentes, é evidente que as fortes ingerências político-
partidárias existentes feriam a autonomia da instituição escolar, como instância 
suficientemente capaz e responsável para escolher internamente, no âmbito da 
instituição educacional, àqueles que deverão administrar as unidades escolares. 

• os alunos habilitados na área de Administração Escolar, em sua maioria, não 
estavam no exercício da função, visto que a habilitação não era considerada para o 
preenchimento desses cargos. Isto significava que a existência desta habilitação não 
garantia, via de regra, o exercício da função administrativa, seja em nível de escola, 
seja em nível de outras instâncias da administração da educação. Diante do exposto, 
propôs-se uma desativação temporária da habilitação Administração Escolar, 
garantindo, entretanto, o oferecimento desta habilitação a todos os alunos 
matriculados no curso, até o momento da aprovação de uma nova proposta 
curricular pelos órgãos competentes. 

 
            Foi, também, proposta uma revisão no Currículo do Curso de Pedagogia, quanto à 
formação do Supervisor, evidenciando que esta deveria partir, essencialmente, de um 
referencial teórico fecundo e emergente da realidade brasileira, que pudesse respaldar uma 
prática de Supervisão Educacional e caracterizar um novo tipo de Supervisor, que tivesse 
como compromisso básico uma educação que melhor atendesse às reais necessidades da 
população.            

           Quanto à formação do Orientador, em síntese, a proposta se pautou na crítica às 
atividades desenvolvidas pelo Orientador Educacional e à sua formação, destacando-se a 
falta de: definição do tipo de profissional a ser formado e de integração entre as instituições 
de ensino superior que trabalhavam com a formação de Pedagogos/Orientadores 
Educacionais. Foram feitas, também, críticas relativas à fragmentação na formação do 
Educador/Orientador Educacional, à desarticulação entre as disciplinas do tronco comum do 
Curso de Pedagogia e da Habilitação Orientação Educacional, e à defasagem entre a 
formação ministrada aos Educadores/Orientadores Educacionais e a realidade da escola 
brasileira e, particularmente, paraibana. Neste sentido, a proposta defendia que o orientador 
deveria ser o profissional que, atuando no processo educativo, se identificasse como 
mediador entre a organização do trabalho escolar e o trabalho docente e dos demais 
profissionais da escola, de modo a garantir as condições favoráveis à consecução dos 
objetivos da educação escolar. Embora priorizasse o trabalho do Orientador Educacional na 
Escola, a proposta abria a perspectiva de atuação desse profissional em outras instituições 
não escolares. Baseado nessas propostas foi realizada uma experiência sem alterações na 
estrutura curricular vigente, buscando propiciar a vivência de um trabalho integrado e 
coerente com objetivos gerais do projeto de Reformulação de Curso de Pedagogia, do qual 
resultassem subsídios mais consistentes para a reestruturação global do curso. Essa 
experiência aconteceu no período de 1985 a 1988, que foi desenvolvida, voluntariamente, 
por professores e alunos ingressantes nos períodos 84.2 e 85.1, nos turnos diurnos o 
noturno. A escolha desses alunos se deveu ao fato deles estarem ingressando nas 
disciplinas específicas do curso, o que propiciava vivenciá-las, desde o início, segundo 
pressupostos teórico-metodológicos presentes em uma concepção dialética do processo 
educativo e em uma práxis transformadora.            

           Tendo em vista os objetivos do Projeto de Reformulação do Curso de Pedagogia, 
assim como a avaliação dos resultados obtidos na experiência, foram sugeridas as 
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seguintes alterações curriculares: implantação do regime anual, maior duração do curso 
noturno, redimensionamento da experiência de magistério, criação de Seminário sobre 
Realidade Educacional Brasileira (como tentativa de operacionalização da base comum 
nacional para as licenciaturas), criação da disciplina Organização do Trabalho Intelectual e 
redefinição das seguintes disciplinas: Estágio Supervisionado, Filosofia da Educação, 
História da Educação, Economia da Educação, Psicologia da Educação, Estatística Aplicada 
à Educação, Estudo de Problemas Brasileiros. Além disso, surgiu a necessidade de criação 
de “áreas de concentração”, definidas a partir dos pressupostos político-pedagógicos que 
nortearam o projeto de Reformulação do Curso. Tal necessidade se evidenciava, também, 
nas tendências majoritárias do Movimento Nacional e Estadual de Reformulação dos Cursos 
de Formação do Educador, na medida em que essas áreas eram pensadas como “formas 
de atendimento, pelas IES, de necessidades sociais, o que implicaria numa formação do 
educador definida a partir da preocupação com a destinação social do Curso de Pedagogia” 
(Comissão Estadual, 1984: 6). Com a reformulação, foram mantidas a Supervisão Escolar e 
a Orientação Educacional, como área de aprofundamento.Além desta, foram criadas mais 
três áreas de aprofundamento: Magistério do Ensino Normal, Magistério em Educação 
Especial, Magistério em Educação de Jovens e Adultos. 

A criação da área de Magistério em Educação Especial foi considerada fundamental 
pelos docentes considerando que, no Estado da Paraíba onde as escolas públicas 
registraram um percentual significativo de “alunos especiais”, era necessário que os 
professores da rede pública encontrassem um espaço formativo que os preparassem para 
identificar e lidar com os estes alunos.             

           A criação da área de Magistério do Ensino Normal se caracterizou pela ampliação do 
campo de atuação dos que optaram por esta habilitação, de modo a formar, ao mesmo 
tempo, professores das matérias pedagógicas do 2º grau e das séries iniciais da 
escolarização, dando novo enfoque à habilitação que preparava docentes apenas para as 
Escolas Normais. Seu intento foi o de superar as principais falhas do Curso de Pedagogia, 
apontadas nos inúmeros debates e sessões de estudo realizados: formação, apenas, de 
técnicos (especialistas); descompromisso com a formação do professor; descaso em 
relação às séries iniciais do ensino de 1º grau; ausência de vinculação entre teoria e prática 
e alheamento do processo educativo e do processo de ensino-aprendizagem do contexto 
sócio-econômico e político em que ocorrem.             

           A criação da área de aprofundamento  em Educação de Jovens e Adultos, por sua 
vez, considerou a necessidade de o Curso de Pedagogia levar em conta as prioridades 
relativas ao grau de pertinência social que assumia a educação de jovens e adultos face às 
exigências colocadas pelo processo de transformação social, bem como de contribuir para 
que o adulto fosse encarado como sujeito histórico deste processo. Também foi levada em 
conta a carência de agentes e técnicos educacionais com formação específica para intervir 
no campo da educação de adultos, correlacionada com a urgência de atendimento de uma 
demanda crescente, manifesta através de instituições, grupos e organizações – promotores 
de programas, projetos e/ou experiências com adultos, vinculados tanto ao Estado como à 
Sociedade Civil. No tocante à Paraíba, esta problemática assumiu uma relevância ainda 
maior, tendo em vista o trabalho desenvolvimento de experiências educativas com adultos 
vinculada à consolidação dos movimentos populares no campo e na cidade.             

           A função do educador foi definida a partir de prioridades formuladas em termos de 
assessoria e docência na área de educação de jovens e adultos, sendo elas: planejamento, 
assessoria e avaliação de  programas, projetos e experiências na área, vinculadas a 
processos formais de escolarização e a processos não formais de práticas alternativas; 
assumir a docência de disciplinas específicas da área; contribuir qualitativamente para o 
estudo crítico dos diferentes tipos de práticas de educação de adultos, bem como para a 
produção/sistematização do conhecimento oriundo dessas práticas e para a definição de 
políticas pertinente às necessidades da educação de adultos.        
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           O projeto previa, no cronograma inicialmente definido, a elaboração de uma nova 
proposta curricular para o curso até o final do primeiro semestre letivo de 1986, visto que os 
alunos da Experiência Piloto deveriam optar pelas habilitações profissionais no início de 
1987. Além disto, o segundo semestre deveria ser dedicado a uma ampla discussão dessa 
proposta no Centro de Educação, visando à sua posterior aprovação pelas instâncias 
competentes (Colegiado do Curso, Conselho de Centro e Conselho Superior de Ensino, 
Pesquisa e Extensão), a fim de que fosse implantada, em caráter experimental, no inicio de 
1987.             

           A impossibilidade de conclusão e apreciação, naquele momento, de uma proposta 
global para o curso, favoreceu, de um lado o amadurecimento de questões polêmicas e a 
posterior superação de alguns impasses. Mas pode, por outro lado, ser debitada a 
dificuldades que, pela sua natureza e conteúdo diversos, mereciam ser registradas no 
histórico do processo de reformulação do Curso de Pedagogia do Centro de Educação. 
            

           Como se pode perceber, as deficiências e problemas do Curso vinham sendo 
analisados há muitos anos, através de iniciativas das Coordenações do Curso e/ou do seu 
Colegiado, tendo resultado numa proposta concreta - e global - de redefinição do 
mencionado Curso apenas em 1996. 

2.3 Situação Atual do Curso            

           O Curso de Pedagogia, absorvendo anos de anseios e trabalho da comunidade 
universitária, teve seu Currículo reestruturado e regimentado pela Resolução Nº 13/96 do 
CONSEPE, passando a conferir o grau de Licenciado em Pedagogia também para o 
Magistério em Educação Infantil e Ensino Fundamental. O curso oferece 04 (quatro) áreas 
de aprofundamento que o aluno deverá cursar no último período. São elas: Magistério das 
Matérias Pedagógicas do Ensino Normal, Magistério em Educação Especial, Magistério em 
Educação de Jovens e Adultos e Supervisão Escolar e Orientação Educacional.  O Curso 
funciona em regime seriado semestral, com uma carga horária de 3.000 (três mil) horas-aula 
e com a duração mínima de quatro anos e meio no turno diurno e cinco anos e meio no 
noturno. Atuando nos três turnos, o Curso de Pedagogia conta atualmente com cerca de 
1.200 (mil e duzentos) alunos matriculados e 112 professores lotados nos três 
departamentos do Centro de Educação: Departamentos de Habilitações Pedagógicas 
(DHP), Departamento de Metodologia da Educação (DME) e Departamento de 
Fundamentação da Educação (DFE). 

A Licenciatura Plena em Pedagogia objetiva:  

• contribuir para a formação da consciência crítica dos futuros profissionais da 
educação; 

• avançar na construção de uma teoria geral da educação; 

• contribuir para a formação de profissionais que tenham condições de assumir a 
docência no campo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e coordenar 
experiências pedagógicas em educação formal e não formal.          

           Para concluir o Curso, o aluno optará por cursar, no último semestre, uma das quatro 
áreas de aprofundamento anteriormente mencionadas. 

           Acompanhando a dinâmica das mudanças sociais e educacionais, a Coordenação do 
Curso de Pedagogia, em sintonia com a PRG (Pró-Reitoria de Graduação), tem, nos últimos 
anos, se responsabilizado, através de uma Comissão composta por alunos, professores e 
demais segmentos representativos dos educadores do CE, pelas discussões que dão base 
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à criação de um novo Projeto Político-Pedagógico. Depois de efetivada a reformulação de 
seu Projeto original, datada de 1996, que atendia aos pressupostos teóricos metodológicos 
até então construídos, as reflexões oriundas do contexto histórico cotidiano acadêmico 
apontam para uma forte exigência de mudança que transcende alterações puramente 
formais.              

           Deste modo, o Curso de Pedagogia ora proposto é o resultado conseqüente de uma 
construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico da comunidade dos docentes, discentes 
e funcionários do Centro de Educação num processo de avaliação contínua e tomada de 
consciência da importância dessa tarefa educativa.           

           Para dar início a essa tarefa, foram considerados os aspectos legais da política 
educacional em vigor, bem como as normas vigentes da universidade, compatibilizando-os 
ao desafio da formação de um pedagogo que seja capaz de pensar, decidir, planejar e 
executar as atividades educacionais em várias instâncias e níveis. O processo de discussão 
foi ainda subsidiado pelo amplo debate nacional que vem sendo produzido ao longo das 
últimas décadas pelos educadores brasileiros, através de entidades representativas dos 
docentes, a exemplo da ANFOPE, ANPED, CEDES, FORUNDIR e ANDES. Desses debates 
decorreram os princípios fundamentais que norteiam a base comum nacional para a 
formação dos profissionais da educação, quais sejam: formação sólida, relação 
teoria/prática, trabalho coletivo interdisciplinar.             

           O desafio educacional, tendo em vista o avanço científico e tecnológico, exige dos 
educadores uma reavaliação crítica das relações educação, ciência e tecnologia, 
aumentando, assim, a responsabilidade dos profissionais da educação, em geral, e dos 
pedagogos, em particular. A valorização profissional dos educadores está no rol das 
preocupações das universidades públicas diante do quadro atual e da própria função social 
desse profissional como núcleo gerador de conhecimento e enriquecimento cultural.              

           Nesse contexto, o Curso de Pedagogia, como integrante dos cursos de licenciatura 
da UFPB, tem assumido o compromisso de construir o seu Projeto Político-Pedagógico, 
uma vez que este tema vem sendo objeto de reflexão tanto no âmbito da própria UFPB 
como nas discussões internas do Centro de Educação. Além das reflexões desenvolvidas, 
em diversos momentos, pela Comissão de Reformulação, várias pesquisa foram 
encaminhadas junto aos alunos  com o objetivo de acompanhamento e avaliação do curso 
servindo de base para o desencadeamento do processo de reformulação do novo Projeto 
Político Pedagógico, neste momento. 

2.4 Base Legal do Curso 

• LDB 9394/1996 

• Parecer CNE/CP 05/2005 

• Resolução 34/2004 CONSEPE/UFPB 

• Resolução CNE/CP N.º 1, DE 15 DE MAIO DE 2006 – Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia. 

3. JUSTIFICATIVA            

           A Universidade compreendida como local dinâmico de saberes, espaço de diálogo, 
busca permanente de sintonia com nossos tempos, atenta às mudanças e renovações, 
como também impulsionada pelas necessidades educacionais da realidade circundante, não 
pode se eximir de seu compromisso com os projetos que buscam a melhoria da educação. 
 
            A realidade educacional das redes de ensino público do Estado da Paraíba tem 
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apresentado um quadro preocupante: um número razoável de professores sem curso 
superior que está em pleno exercício de sua profissão, principalmente nas redes públicas de 
ensino. 
 
            A Lei nº 9.394/96 – LDB, em suas disposições transitórias, art. 87 parágrafo 4º que 
preconiza que no prazo de dez anos “somente serão admitidos professores habilitados em 
nível superior (...)”; e um alto índice de retenção nas séries iniciais do ensino fundamental. 
Tal artigo, vem ao encontro da realidade educacional. 

            É sabido que diversos são os determinantes que favorecem a deterioração da 
qualidade da educação ofertada nas escolas públicas e que, muitos deles, estão 
diretamente ligados às relações sociais e econômicas as quais está submetida a grande 
parte da população. Essa é uma constatação que não pode levar ao imobilismo dos que 
fazem a educação, pelo contrário, o sistema educacional deve buscar, sem perder de vista a 
globalidade e as circunstâncias, desenvolver ações peculiares que orientem novas práticas 
educativas. Para isso, torna-se necessário que as Universidades, enquanto parte desse 
sistema, participarem de forma crítica, exercendo sua função social de conquista e vivência 
da cidadania dos integrantes da sociedade que se quer democrática. 

            Esse desafio, presente, sobretudo nos cursos de formação de professores, une-se à 
necessidade de esses cursos articularem a formação aos aspectos inovadores que se 
apresentam no mundo contemporâneo. No caso específico do pedagogo, ele deve atuar em 
espaços escolares e não escolares na docência, gestão educacional e produção/difusão do 
conhecimento científico e tecnológico no campo educacional. 

            Para isso, urge superar a visão dicotômica, em que de um lado se coloca a teoria e 
de outro a prática, historicamente presente no processo ensino-aprendizagem, sendo 
fundamental uma concepção de currículo que leve em conta as experiências vivenciadas no 
âmbito educacional, de modo a proporcionar aos alunos a reflexão e a otimização de sua 
prática profissional. Desse modo, a educação superior possibilitará a formação do pedagogo 
capaz de atuar nos processos sociais e criar alternativas com potencial para enfrentar as 
problemáticas que emergem do mundo atual. 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA            

           O Projeto Político-Pedagógico (PPP) perpassa a história da educação brasileira. 
Falar do mesmo não é uma novidade para os profissionais de educação, principalmente 
para os pedagogos. Segundo Veiga (1998), o Projeto Político-Pedagógico tem sido o objeto 
de estudos para professores, pesquisadores e instituições educacionais em nível nacional, 
estadual e municipal, em busca da melhoria da qualidade do ensino.  Para a autora:   
 

O projeto político pedagógico, ao se constituir em processo democrático, 
preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho 
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando 
impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior 
da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que 
reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão (1998, p.13-14). 

            Dentro das novas concepções orientadas pelos processos de globalização, a política 
educacional a partir dos anos de 1990 imprimiu várias alterações na legislação do Sistema 
de Ensino, entre elas a LDB 9.394/96, as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil o 
Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Médio e Superior, as Resoluções para 
os Cursos Seqüenciais e para os Institutos Superiores de Educação, etc. Além de instituir os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s do Ensino Fundamental e Ensino Médio), 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), proposta Curricular para a 
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Educação de Jovens e Adultos e mecanismos de avaliação como o Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)  e o Exame Nacional 
de Cursos de Graduação (Provão). 

            Na atual LDB, considerando suas contradições, o PPP está assegurado no título IV, 
nos seguintes artigos: 

Art. 12: Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino terão a incumbência de: 
I- elaborar e executar sua proposta pedagógica; (...) 

 
VII- informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos 
alunos, bem como sobre as execuções de sua proposta pedagógica. 
 
Art. 13: Os docentes incumbir-se-ão de: 

 
I- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino;  
II- elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino. 

 
Art. 14: Os sistemas de ensino definirão as normas e a gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: 

I- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola. 

           A partir de encontros promovidos por entidades representativas de profissionais da 
área de formação de professores – FORUMDIR, ANFOPE – iniciou-se o processo de 
discussão acerca das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Pedagogia. 
 
           O contexto histórico tem mostrado que os cursos de formação de professores, mais 
especificamente o Curso de Pedagogia, têm sua estrutura curricular regulamentada por 
diferentes e consecutivas legislações. Esta prática reveladora da descontinuidade e da 
indefinição em relação à formação do profissional da educação vem orientando, através dos 
anos, os debates, as polêmicas e as discussões dos educadores. A UFPB, no intuito de 
oferecer um profissional da educação capaz de interagir com as finalidades da educação e 
do ensino neste início de século, embora entenda o inacabamento e/ou a indefinição do 
perfil do pedagogo, pelos diferentes movimentos governamentais e não governamentais, 
propõe-se a contribuir ativamente com essa discussão, por meio da formulação de uma 
proposta de formação desse profissional através do Curso de Pedagogia, em nível superior.  
 
            Partimos do entendimento de que a Universidade, inserida nesse novo cenário social 
em que a principal característica é o acúmulo da informação, é formadora de parte razoável 
de pesquisadores e profissionais que integram as instituições e o mercado de trabalho. 
Sendo assim, não pode desconsiderar que os recentes e intensos impactos sócio-
econômicos e culturais que velozmente se propagam e afetam em diferentes graus a rotina 
de todos os segmentos sociais, tem também conseqüências na educação e na formação do 
profissional, em especial, o da educação. 

           O papel da Universidade, relacionado à formação profissional, necessita, portanto, de 
uma redefinição que possibilite acompanhar a sociedade e que defina os contornos do 
exercício profissional contemporâneo, entendendo a formação em nível superior como tarefa 
que se realiza ao mesmo tempo em que acontece as inovações. A decorrência normal 
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desse processo exige não só o domínio do saber, mas dos seus modos de produção, de 
modo a criar condições necessárias para o permanente processo educativo.  
 
            As transformações construídas na prática dos “movimentos nacionais” dos 
educadores e pesquisadores vêm buscando responder as mudanças pelas quais passam à 
escola e dirige-se ainda para a compreensão e tentativa de recuperação da dicotomia 
professores versus especialistas, teoria versus prática. 

           A discussão sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais orienta para o fortalecimento 
da identidade dos cursos de formação de professores, tendo a docência como base comum 
de formação de todo educador, da teoria e da prática como unidade indissociável na 
formação do profissional para o ensino fundamental. Almeja-se para a formação do 
profissional da educação, que ele tenha domínio do conteúdo e a compreensão crítica 
daquilo que ensina e faz; conheça as novas tecnologias e que as utilize acordo com o 
projeto político de emancipação das classes menos privilegiadas; tenha na sua formação 
uma especificidade que contribua para o trabalho coletivo e interdisciplinar na escola; e 
tenha a compreensão das relações entre a escola e a sociedade. 

            Para que isso se efetive, faz-se necessário uma sólida fundamentação teórica em 
torno das questões da prática educativa e, concomitantemente, um tempo significativo para 
a vivência e construção de novas práticas, de modo que o aluno vincule-se às diferentes 
realidades, não como mero observador, mas como sujeito, co-responsável com os demais 
sujeitos das práticas em questão. 

           Um curso comprometido com uma educação assim concebida insere-se no debate da 
sociedade para poder refletir, adequadamente, sobre os problemas específicos da região, 
enquanto conseqüência de um movimento social maior. É necessário tratar da produção 
pedagógica como prática dos homens, em que o conteúdo pedagógico é determinado pelo 
conteúdo social e vice-versa. 

           As considerações anteriormente delineadas levam a definição dos seguintes 
princípios que atendem a uma abordagem pluralista da educação, partindo da 
interdisciplinaridade implícita no processo educativo: 

• Princípio sócio-histórico do conhecimento, entendendo o conhecimento como 
produto da construção histórica do ser humano, que nas suas interações o constrói e 
reconstrói, conforme suas necessidades. 

• Princípio de uma concepção de sociedade com maior justiça social, o que 
pressupõe melhor qualidade de vida, por meio de diferentes formas de pensar e 
atuar sobre a realidade, que se apresenta de modo multifacetado, plural e complexo. 

• Princípio da compreensão das diferenças, formadora da sociedade brasileira. As 
diferenças de etnia, gênero, classe etc. que dão origem a diferentes modos de 
organização da vida, valores e crenças apresenta-se para a educação como um 
desafio interessante e contribuidor, de forma que é impossível desconhecê-lo e 
ignorá-lo. 

• Princípio da compreensão da pesquisa como processo educativo, enquanto fio 
condutor e elemento aglutinador dos demais componentes curriculares, constituindo-
se em elemento articulador entre teoria/prática. 

• Princípio da compreensão da práxis, enquanto unidade teoria-prática.  
 
O Curso de Pedagogia do presente e do futuro terá de ser aberto à dinâmica social e 
atento às mudanças que ocorrerem no processo histórico, visando a uma 
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permanente avaliação curricular por parte dos professores, alunos e comunidade 
escolar a partir da concepção de que o currículo não é algo pronto e imutável, e, sim, 
um contínuo processo de construção participativa baseada na investigação e prática 
coletivas. 

5. OBJETIVOS DO CURSO 

           O Curso de Licenciatura em Pedagogia tem como objetivo 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 de Jovens 
e Adultos, e/ou na Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras 
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

           As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão 
de sistemas e instituições de ensino, englobando:  

o planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
tarefas próprias do setor da Educação; 

o planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
projetos e experiências educativas não-escolares; 

o -produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

6. PERFIL PROFISSIONAL     

           O perfil do graduado em Pedagogia deverá contemplar consistente formação teórica, 
diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo do curso. Dessa 
forma, o perfil do egresso do curso Pedagogia contempla o seguinte:  

o o curso de Pedagogia trata do campo teórico-investigativo da educação, do 
ensino, de aprendizagens e do trabalho pedagógico que se realiza na práxis 
social; 

o a docência compreende atividades pedagógicas inerentes a processos de 
ensino e de  aprendizagens, além daquelas próprias da gestão dos processos 
educativos em ambientes escolares e não-escolares, como também na 
produção e disseminação de conhecimentos da área da educação; 

o os processos de ensinar e de aprender dão-se, em meios ambiental-
ecológicos, em duplo sentido, isto é, tanto professoras(es) como alunas(os) 
ensinam e aprendem, uns com os outros;  

o o professor é agente de (re)educação das relações sociais e étnico-raciais, de 
redimensionamentos das funções pedagógicas e de gestão da escola. 

7. COMPETÊNCIAS, ATITUDES e HABILIDADES 

           O egresso do Curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

o atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 
justa, equânime, igualitária;  

o compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 
contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 
psicológica, intelectual, social; 
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o fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 
escolarização na idade própria; 

o trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 
em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

o reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 
emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e 
coletivas; 

o aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma 
interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano, 
particularmente de crianças; 

o relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, 
nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias 
de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas; 

o promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 
família e a comunidade; 

o identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 
integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a 
contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 
culturais, religiosas, políticas e outras; 

o demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, 
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 
outras; 

o desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 
educacional e as demais áreas do conhecimento; 

o participar da gestão das instituições em que atuem enquanto estudantes e 
profissionais, contribuindo para elaboração, implementação, coordenação, 
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

o participar da gestão das instituições em que atuem planejando, executando, 
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 
ambientes escolares e não-escolares; 

o realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre 
seus alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem 
suas experiências não-escolares, sobre processos de ensinar e de aprender, 
em diferentes meios ambiental/ecológicos; sobre propostas curriculares; e 
sobre a organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

o utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 
conhecimentos pedagógicos e científicos; 
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o estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 
legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de 
sua avaliação às instâncias competentes. 

           No caso dos professores indígenas e de professores que venham a atuar em escolas 
indígenas, dada a particularidade das populações com que trabalham, das situações em que 
atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão:  

o promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações 
filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo indígena junto a 
quem atuam e os provenientes da sociedade majoritária; 

o atuar como agentes interculturais, com vistas a valorização e o estudo de 
temas indígenas relevantes.  

Essas mesmas orientações se aplicam à formação de professores para escolas de 
remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por receber populações de etnias e 
culturas específicas. 

8. CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL       

           O campo de atuação do licenciado em Pedagogia deve ser composto pelas seguintes 
dimensões           

o docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas 
disciplinas pedagógicas do curso de Ensino Médio na modalidade Normal, na 
Educação de Jovens e Adultos, assim como em Educação Profissional, na 
área de serviços e apoio escolar, além de em outras áreas nas quais 
conhecimentos pedagógicos sejam previstos; 

o gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, que integre as 
diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos 
educativos escolares e não-escolares, especialmente no que se refere ao 
planejamento, à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à 
avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem como análise, 
formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas 
públicas e institucionais na área de educação;  

o produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo 
educacional. 

 
9. COMPOSIÇÃO CURRICULAR  

           A dinâmica curricular do Curso de Pedagogia se constituirá da formação docente 
enriquecida por atividades integradoras, privilegiando, portanto, conteúdos que favoreçam a 
compreensão do contexto histórico e sócio-cultural necessários à reflexão crítica sobre a 
educação e a sociedade. 

            O curso tem como eixos básicos a relação teoria e prática na integração do saber e 
do fazer, em que a pesquisa e a prática pedagógica se constituem elementos condutores e 
integradores de outros componentes curriculares. 

            Visando assegurar a intencionalidade do trabalho pedagógico, a interdisciplinaridade 
e a flexibilidade, a estrutura curricular privilegia “o fazer e o pensar” cotidiano, através das 
atividades integradoras e das práticas pedagógicas desenvolvidas. 
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            O curso de Pedagogia oferecerá formação para o exercício integrado e indissociável 
da docência, da gestão dos processos educativos escolares e não-escolares, da produção e 
difusão o conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. 

            Sendo a docência a base da formação oferecida, os seus egressos recebem o grau 
de Licenciados (as) em Pedagogia, com o qual fazem jus a atuar como docentes na 
Educação Infantil; nos anos iniciais do Ensino Fundamental; em disciplinas pedagógicas dos 
cursos de nível médio, na modalidade Normal; na Educação de Jovens e Adultos e na 
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras em que disciplinas 
pedagógicas estejam previstas, no planejamento, execução e avaliação de programas e 
projetos pedagógicos em sistemas e unidades de ensino, e em ambientes não-escolares. 
 
            A definição da carga horária do curso considerou, sobretudo, a evidente 
complexidade de sua configuração, que se traduz na multi-referencialidade dos estudos que 
engloba, bem como na formação para o exercício integrado e indissociável da docência, da 
gestão dos processos educativos escolares e não-escolares, da produção e difusão do 
conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. Em face do objetivo atribuído 
ao curso de graduação em Pedagogia e ao perfil do egresso, a sua carga horária será de no 
mínimo 3.210 horas de efetivo trabalho acadêmico, com a seguinte distribuição:           

o 1.680 horas dedicadas aos conteúdos básicos profissionais atividades 
formativas como assistência a aulas, realização de seminários, participação 
na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de 
documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades 
práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de 
estudos. Contemplando também, às 300 horas dedicadas ao Estágio 
Supervisionado em Educação Infantil, Ensino Fundamental (séries iniciais), 
Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, e na Gestão 
Educacional; 

o 1140 horas de conteúdos complementares obrigatórios, envolvendo 
atividades teóricas e práticas, além dos Seminários que ocorrerão no final de 
cada período letivo; 

o 120 horas de conteúdos complementares optativos, possibilitando a 
complementação de áreas de interesse do aluno; 

o 270 horas de conteúdos complementares flexíveis, em áreas específicas de 
interesse dos alunos, através da participação em Projetos de Iniciação a 
Docência, de Iniciação Científica, de Extensão, de Monitoria; participação em 
Eventos Científicos com apresentação de Trabalhos e outros definidos e 
aprovados pelo Colegiado do Curso. 

Os estudantes desenvolverão seus estudos mediante:  

o disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente teórica 
que farão a introdução e o aprofundamento de estudos, entre outros, sobre 
teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar 
historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que 
proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, a orientação e apoio a 
estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições e de 
políticas públicas de Educação; 

o práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos graduandos a 
observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na 
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execução e na avaliação de aprendizagem, do ensino, de projetos 
pedagógicos, tanto em escolas como em outros ambientes educativos; 

o atividades complementares envolvendo o planejamento e o desenvolvimento 
progressivo do Trabalho de Curso, atividades de monitoria, de iniciação 
científica e de extensão, diretamente orientadas por membro do corpo 
docente da instituição de educação superior decorrentes ou articuladas às 
disciplinas, áreas de conhecimentos, seminários, eventos científico-culturais, 
estudos curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas modalidades 
e experiências como a educação de pessoas com necessidades especiais, a 
educação de jovens e adultos, em organizações não-governamentais, 
escolares e não-escolares públicas e privadas; 

o estágio curricular que deverá ser realizado, ao longo do curso, em Gestão,  
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na Educação 
de Jovens e Adultos e/ou Educação Especial. O estágio deverá ser realizado 
em ambientes escolares e/ou não-escolares, que amplie e fortaleça atitudes 
éticas, conhecimentos e competências, conforme o previsto no projeto 
pedagógico do curso. Nesta perspectiva, o Estágio assume uma direção 
vertical por relacionar-se cada semestre à uma temática específica, mas 
também uma direção horizontal, visto que os diferentes focos do estágio 
devem permitir uma visão global de ambientes escolares e/ou não escolares. 

 
          O Estágio Supervisionado pressupõe atividades pedagógicas efetivadas em um 
ambiente institucional de trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza 
na relação interinstitucional, estabelecida entre um docente experiente e o aluno estagiário, 
com a mediação de um professor supervisor acadêmico. Devem proporcionar ao estagiário 
uma reflexão contextualizada, conferindo-lhe condições para que se forme como autor de 
sua prática, por meio da vivência institucional sistemática, intencional, norteada pelo projeto 
pedagógico da instituição formadora e da unidade campo de estágio. 

            Os Seminários temáticos, enquanto componentes curriculares, terão a função de 
sintetizar os conteúdos teórico-metodológicos tratados no período. A coordenação será da 
responsabilidade de um professor, que se incumbirá de articular os diferentes professores 
responsáveis pelos demais componentes curriculares do período. O espaço temporal 
destinado a esta atividade será o final de cada período, momento em que o Centro de 
Educação será palco de comunicações orais, painéis, pôsters, e outras formas de 
apresentação, produzidas durante o semestre em articulação entre os professores do 
período. Destacamos, ainda nesta perspectiva, que os seminários estarão articulados com 
os eixos do Curso de Pedagogia, a saber: 

1. Eixo Educação e Sociedade: correspondem aos períodos iniciais do curso. Procuram 
estabelecer os fundamentos sócio-políticos, econômicos, psicológicos e históricos que 
fundamentam/norteiam a reflexão/ação do pedagogo em sua formação. 

2. Eixo Educação, Política e Trabalho - procura articular os conteúdos formativos que 
discutem a relação entre educação, política e trabalho pedagógico, a partir de uma análise 
do papel do pedagogo em ambientes escolares e não escolares. 

3. Eixo Educação e Prática Docente- corresponde às reflexões sobre a prática pedagógica 
em geral e a docência em particular. Procura ampliar os horizontes formativos do graduando 
em pedagogia, a partir de uma reflexão aprofundada das relações educativas e docentes.  
 
            O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem por finalidade favorecer ao aluno a 
sistematização de um trabalho acadêmico acerca de uma temática escolhida ao longo do 
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próprio curso. O mesmo pode estar vinculado ao Estagio Supervisionado ou a outras 
disciplinas, sendo elaborado a partir de uma pesquisa. A escolha da temática deverá ser 
oficializada no penúltimo período, na disciplina TCC que terá como finalidade contribuir com 
os alunos na elaboração, formatação e sistematização do Trabalho. Esta disciplina deverá 
ser ofertada, em regime de colaboração, pelos três Departamentos do Centro, em 
articulação com a área de Pesquisa Educacional e Seminários Temáticos. 

 

* Os objetivos do curso, o perfil profissional, as competências, atitudes e habilidades e o campo de 
atuação profissional foram retirados das Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia. 
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Composição Curricular: Licenciatura em Pedagogia  
Área de Aprofundamento: Magistério de Jovens e Adultos 
                                            Magistério da Educação Especial 

 Conteúdos Curriculares Créditos C/H  % 

1. Conteúdos Básicos Profissionais 

1.1 Componentes Básicos Profissionais  112 1.680   

Total 112 1.680 52.33% 

2. Conteúdos Complementares 
 

  
 

2.1 Componentes Complementares Obrigatórios  76 1.140 
 

2.2 Componentes Complementares Optativos 08 120 
 

2.3 Componentes Complementares Flexíveis    18 270 
 

Total 102 1.530 47.6% 

TOTAL GERAL 214 3.210 100% 

 

Conteúdos Curriculares 

1. Conteúdos Básicos Profissionais 

Disciplinas C/H Créditos Pré-requesitos 

Filosofia da Educação I 60 4 - 

Filosofia da Educação II 60 4 Filosofia da Educação I 

História da Educação I 60 4 - 

História da Educação II 60 4 História da Educação I 

Sociologia da Educação I 60 4 - 

Sociologia da Educação II 60 4 Sociologia da Educação I 

Psicologia da Educação I 60 4 - 

Psicologia da Educação II 60 4 Psicologia da Educação I 

Política Educacional da Educação Básica 60 4 - 

Didática 60 4 - 
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Língua e Literatura  60 4 - 

Ensino de Arte 60 4 - 

Ensino de Português 60 4 - 

Ensino de Matemática 60 4 - 

Ensino de Ciências 60 4 - 

Ensino de História 60 4 - 

Ensino de Geografia 60 4 - 

Educação de Jovens e Adultos 60 4 - 

Educação Especial 60 4 - 

Fundamentos Epistemológicos da Educação 60 4 - 

Organização e Prática da Educação Infantil 60 4 - 

Organização e Prática do Ensino Fundamental 60 4 - 

Linguagem e Interação 60 4 - 

Estágio Supervisionado I  
Gestão Educacional 

60 4 - 

Estágio Supervisionado I I 
Gestão Educacional 

60 4 Didática 

Estágio Supervisionado III 
Magistério do Ensino Fundamental 

60 4 Didática  

Estágio Supervisionado IV 
Magistério do Ensino Fundamental 

60 4 Estágio Supervisionado 
IV 

Estágio Supervisionado V 
Área de Aprofundamento 

60 4 Didática  

Total 1.680 112 47.6% 

 

2. Conteúdos Complementares  

2.1.Conteúdos Complementares Obrigatórios 

Disciplinas C/H Créditos Pré-
requesitos 

Seminário Temático em Educação I 30 2 - 
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Seminário Temático em Educação II 30 2 - 

Seminário Temático em Educação III 30 2 - 

Seminário Temático em Educação IV 30 2 - 

Seminário Temático em Educação V 30 2 - 

Seminário Temático em Educação VI 30 2 - 

Seminário Temático em Educação VII 30 2 - 

Seminário Temático em Educação VIII 30 2 - 

Metodologia do Trabalho Científico 60 4 - 

Pesquisa Educacional 60 4 - 

Economia da Educação 60 4 - 

Educação e Diversidade Cultural 60 4 - 

Educação e Trabalho 60 4 - 

Currículo e Trabalho Pedagógico 60 4 - 

Gestão Educacional 60 4 - 

Planejamento Educacional 60 4 - 

Avaliação da Aprendizagem 60 4 - 

Educação e Tecnologias 60 4 - 

Corpo, Ambiente e Educação 60 4 - 

Trabalho de Conclusão do Curso 60 4 - 

Total 960 64 - 

2.2  Área de Aprofundamento (O aluno escolherá uma área de aprofundamento) 

2.2.1 Área de Aprofundamento Magistério em Educação de Jovens e Adultos 

Fundamentos Históricos da Educação de Jovens e 
Adultos 

60 4 - 

Alfabetização de Educação de Jovens e Adultos 60 4 - 

Educação e Movimentos Sociais 60 4 - 

2.2.2Área de Aprofundamento Magistério em Educação Especial 
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Teoria do Desenvolvimento I 60 4 - 

Teoria do Desenvolvimento II 60 4 - 

Avaliação de Procedimentos de Intervenção 60 4 - 

Total 1.140 76 
 

2.2 Conteúdos Complementares Optativos – Mínimo de 08 créditos, equivalentes a 120 h/a 

Cultura e Educação de Jovens e Adultos 60 4 - 

Cultura, Gênero, e Religiosidade 60 4 - 

Distúrbios de Aprendizagem 60 4 - 

Educação Popular  60 4 - 

Educação Ambiental 60 4 - 

Educação Pré-Escolar 60 4 - 

Educação Sexual 60 4 - 

Educação e Direito 60 4 - 

Estatística aplicada à educação 60 4 - 

Ética Profissional 60 4 - 

Fundamentos Biológicos da Educação 60 4 - 

Fundamentos Psicosociais das Relações Humanas 60 4 
 

Legislação de Ensino 60 4 - 

Língua Portuguesa 60 4 - 

Métodos e Técnicas em Educação Especial 60 4 - 

Organização do Trabalho Pedagógico 60 4 - 

Políticas Sociais e Educação Especial 60 4 - 

Recursos Audiovisuais em Educação 60 4 - 

Técnicas Audiovisuais em Educação 60 4 - 

Teorias e Práticas da Educação Popular           60 4 - 

Total 270 18 
 

TOTAL GERAL  3.210 214 - 
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Componentes Complementares Flexíveis 

 
           Os conteúdos Complementares Flexíveis perfazem uma carga horária 270 horas e 18 
créditos, ocorrerão ao longo do curso. em áreas específicas de interesse dos alunos, 
através da participação em Projetos de Iniciação a Docência, de Iniciação Científica, de 
Extensão, de Monitoria; participação em Eventos Científicos com apresentação de 
Trabalhos e outros definidos e aprovados pelo Colegiado do Curso. Os alunos também 
poderão cursar Tópicos Especiais Flexíveis oferecidos pelos departamentos, com carga 
horária variada e em horário oposto ao turno cursado pelo aluno. 

Sistemática de Concretização 

 Os alunos que exerçam atividades pedagógicas regulares no Ensino Fundamental 
(séries iniciais) poderão incorporar as horas dedicadas a essas atividades no Estágio 
Supervisionado, para cumprimento das horas da parte prática da formação, conforme e 
parágrafo 2º do artigo 9º da Resolução CP 1/99. 

 Os alunos que já ensinam podem aproveitar uma carga horária de até 200 h/a, das 
360 h/a destinadas ao Estágio Supervisionado. Isto não significa que ele estará isento de 
desenvolver as atividade referentes ao estágio, como planejamentos e relatórios, que façam 
reavaliar e reestruturar e enriquecer seu fazer pedagógico. 

DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR PERÍODO NO TURNO DIURNO 

 

PeríodosDisciplinas    C/h    Cr.   

1º 

Filosofia da Educação I 60 4 CBP 

História da Educação I 60 4 CBP 

Sociologia da Educação I 60 4 CBP 

Psicologia da Educação I 60 4 CBP 

Economia da Educação 60 4 CCO 

Metodologia do Trabalho Científico 60 4 CCO 

Seminário Temático Em Educação I 30 2 CCO 

2º 

Filosofia da Educação II 60 4 CBP 

História da Educação II 60 4 CBP 

Sociologia da Educação II 60 4 CBP 

Psicologia da Educação II 60 4 CBP 

Educação e Diversidade Cultural  60 4 CCO 
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Fundamentos Epistemológicos da Educação 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação II 30 2 CCO 

3º 

Política Educacional da Educação Básica 60 4 CBP 

Educação e Trabalho 60 4 CCO 

Avaliação da Aprendizagem 60 4 CCO 

Pesquisa Educacional 60 4 CCO 

Educação e Tecnologia 60 4 CCO 

Linguagem e Interação 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação III 30 2 CCO 

4º 

Currículo e Trabalho Pedagógico 60 4 CCO 

Didática 60 4 CBP 

Planejamento Educacional 60 4 CCO 

Educação Especial 60 4 CBP 

Gestão Educacional 60 4 CBP 

Estágio Supervisionado I – Gestão Educacional 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação IV 30 2 CCO 

5º 

Corpo, Ambiente e Educação 60 4 CCO 

Língua e Literatura 60 4 CBP 

Ensino de Arte 60 4 CBP 

Optativa 60 4 CCOP 

Estágio Organização e Prática da Educação Infantil 60 4 CBP 

Estágio Supervisionado II – Educação Infantil 60 2 CBP 

Seminário Temático em Educação V 60 4 CCO 

6º 

Ensino de Português 60 4 CBP 

Ensino de Matemática 60 4 CBP 

Ensino de Ciências 60 4 CBP 
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Organização e Prática do Ensino Fundamental 60 4 CBP 

Estágio Supervisionado III – Ensino Fundamental 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação VI 30 2 CCO 

7º 

Ensino de História 60 4 CBP 

Ensino de Geografia 60 4 CBP 

Optativa 60 4 CCOP 

Educação de Jovens e Adultos 60 4 CBP 

Estágio Supervisionado IV - – Ensino Fundamental 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação VII 30 2 CCO 

8º 

Área de Aprofundamento 60 4 CCO 

Área de Aprofundamento 60 4 CCO 

Área de Aprofundamento 60 4 CCO 

Trabalho de Conclusão do Curso 60 4 CCO 

Estágio Supervisionado V – Área de Aprofundamento 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação VIII 30 2 CCO 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR PERÍODO NO TURNO NOTURNO 

  

PeríodosDisciplinas    C/h    Cr.   

1º 

Filosofia da Educação I 60 4 CBP 

História da Educação I 60 4 CBP 

Sociologia da Educação I 60 4 CBP 

Psicologia da Educação I 60 4 CBP 

Metodologia do Trabalho Científico 60 4 CCO 

Seminário Temático Em Educação I 30 2 CCO 

2º 
Filosofia da Educação II 60 4 CBP 

História da Educação II 60 4 CBP 
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Sociologia da Educação II 60 4 CBP 

Psicologia da Educação II 60 4 CBP 

Fundamentos Epistemológicos da Educação  60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação II 30 2 CCO 

3º 

Economia da Educação 60 4 CCO 

Educação e Diversidade Cultural  60 4 CCO 

Política Educacional da Educação Básica 60 4 CBP 

Pesquisa Educacional 60 4 CCO 

Currículo e Trabalho Pedagógico 60 4 CCO 

Seminário Temático em Educação III 30 2 CCO 

4º 

Educação e Tecnologia 60 4 CCO 

Educação e Trabalho 60 4 CCO 

Avaliação da Aprendizagem 60 4 CCO 

Corpo, Ambiente e Educação 60 4 CCO 

Linguagem e Interação 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação IV 30 2 CCO 

5º 

Planejamento Educacional 60 4 CCO 

Educação Especial 60 4 CBP 

Didática 60 4 CCO 

Gestão Educacional 60 4 CBP 

Estágio Supervisionado I - Gestão Educacional 60 2 CBP 

Seminário Temático em Educação V 60 4 CCO 

6º 

Língua e Literatura 60 4 CBP 

Ensino de Arte 60 4 CBP 

Optativa 60 4 CCOP 

Estágio Organização e Prática da Educação Infantil 60 4 CBP 

Estágio Supervisionado II – Educação Infantil 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação VI 30 2 CCO 

7º Ensino de Português 60 4 CBP 
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Ensino de Matemática 60 4 CBP 

Ensino de Ciências 60 4 CBP 

Organização e Prática do Ensino Fundamental 60 4 CBP 

Estágio Supervisionado III - – Ensino Fundamental 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação VII 30 2 CCO 

8º 

Ensino de História 60 4 CBP 

Ensino de Geografia 60 4 CBP 

Optativa 60 4 CCOP 

Educação de Jovens e Adultos 60 4 CBP 

Estágio SupervisionadoIV – Ensino Fundamental 60 4 CBP 

Seminário Temático em Educação VIII 30 2 CCO 

9º 

Área de Aprofundamento 60 4 CCO 

Área de Aprofundamento 60 4 CCO 

Área de Aprofundamento 60 4 CCO 

Trabalho de Conclusão do Curso 60 4 CCO 

Estágio Supervisionado V – Área de Aprofundamento 60 4 CBP 

 

10. FLUXOGRAMA  

Educação e 
Sociedade 

Educação, Política 
e Trabalho 

Educação e Prática Docente 

 

FLUXOGRAMA DIURNO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA - UFPB – CE 

  

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 

Filosofia da 
Educação I 

60 

Filosofia da 
Educação II 

60 

Política 
Educacional 

da 
Educação 

Básica 
60 

Avaliação da 
Aprendizage

m 
60 

Corpo, 
Ambiente e 
Educação  

60 
   

História da 
Educação I 

60 

História da 
Educação II 

60 

Educação e 
Trabalho  

60 

Didática 
60 

Língua e 
Literatura  

60 

Ensino de 
Português 

60 

Ensino de 
História 

60 

OPTATIVA 
60 

Sociologia Sociologia Educação e Currículo e Ensino de Ensino da Ensino de Área de 



 346

da 
Educação I 

60 h 

da 
Educação II 

60 

Tecnologia 
60 

Trabalho 
Pedagógico 

60 

Arte 
 60 

 

Matemática 
60 

Geografia 
60 

Aprofundam
ento 
60 

Psicologia 
da 

Educação I 
60 

Psicologia 
da 

Educação II 
60 

Pesquisa 
Educacional 

60 

Educação 
Especial  

60 

OPTATIVA 
60 

Ensino de 
Ciências 

60 

TCC 
60 

Área de 
Aprofundam

ento 
60 

Metodologia 
do Trabalho 

Científico 
60 h 

Fundament
os 

Epistemológ
icos da 

Educação 
60 

Planejamen
to 

Educacional 
60 

Gestão 
Educacional  

60 

Organização 
e Prática da 
Educação 

Infantil 
60 

Organizaçã
o e Prática 
do Ensino 

Fundament
al  
60 

Educação 
de Jovens e 

Adultos 

Área de 
Aprofundam

ento 
60 

Economia 
da 

Educação 
60 

Educação e 
Diversidade 

Cultural 
60 

 

Linguagem 
e Interação 

60 

Estágio 
Supervisiona

do 
I  

(Gestão Edu 
cacional) 

60 

Estágio 
Supervisiona

do  
II  

(Educação 
Infantil) 

60 

Estágio 
Supervision

ado  
III 

(Ensino 
Fundament

al) 
60 

Estágio  
Supervision

ado  
IV (Ensino 
Fundament

al) 
60 

Estágio 
Supervision

ado 
V 

Área  
de 

(Aprofunda
mento) 

60 

Seminário 
Temático  

30 

Seminário 
Temático 

30 

Seminário 
Temático 

30 

Seminário  
Temático 

30 

Seminário  
Temático 

30 

Seminário 
Temático 

30 

Seminário 
Temático 

30 

Seminário 
Temático 

30 

390 390 390 390 390 330 330 330 

  

COMPONENTES COMPLEMENTARES FLEXÍVEIS – 270hs/aula 

  

Tópicos em Educação I – 02 créditos - 30 h 

Tópicos em Educação II – 04 créditos - 60 h 

  Tópicos em Educação III – 04 créditos - 60 h 

Tópicos em Educação IV – 04 créditos - 60 h 

Tópicos em Educação V – 04 créditos - 60 h 

  

Componentes Básicos Profissionais – 1.680 h 

Componentes Complementares Obrigatórios – 1140 h 

Componentes Complementares Optativos – 120 h  

Componentes Complementares Flexíveis – 270 h   

Carga Horária Total do Curso – 3.210 Horas  
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FLUXOGRAMA NOTURNO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA - UFPB – CE 

  

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 

Filosofia da 
Educação I 

60 

Filosofia da 
Educação II 

60 

Economia da 
Educação 

60 

 

Educação e 
Trabalho 

60 

Avaliação 
da 

Aprendizag
em 
60 

 

Língua e 
Literatura 60 

Ensino de 
Português 

60 

OPTATIVA 
60 

História da 
Educação I 

60 

História da 
Educação II  

60 

Educação e 
Diversidade 

Cultural 
60 

Educação e 
Tecnologia 

60 

Educação 
Especial  

60 

Ensino de 
Arte 
60 

Ensino de 
Matemática 

60 

Área de 
Aprofundam

ento 
60 

Sociologia 
da 

Educação I 
60 h 

Sociologia da 
Educação II 

60 

Política 
Educacional 
da Educação 

Básica  
60 

Planeja-
mento 

Educacional 
60 

Didática 
60 

 

 

OPTATIVA 
60 

Ensino de 
Ciências 60 

Área de 
Aprofundam

ento 
60 

Psicologia 
da 

Educação I 
60 

Psicologia da 
Educação II 

60 

Pesquisa 
Educacional 

60 

Corpo, 
Ambiente e 
Educação  

60 

Gestão 
Educacional 

60 

Organização 
e Prática da 
Educação 

Infantil 
60 

Organização 
e Prática do 

Ensino 
Fundamental 

60 

Área de 
Aprofundam

ento 
60 

Metodologia 
do Trabalho 

Científico 
60 h 

Fundamentos 
Epistemológi

cos da 
Educação 

60 

Currículos e 
Trabalho 

Pedagógico 
60 

Línguagem 
e Interação 

60 

Estágio  
Supervision

ado I 
(Gestão 

Educacional
) 

60 

Estágio 
Supervisiona

do II 
(Educação 

Infantil) 
60 

Estágio  
Supervisiona

do III  
(Ensino 

Fundamental) 
60 

Área de 
Aprofundam

ento 
60 

Seminário 
Temático  

30 

Seminário 
Temático 

30 

 

Seminário 
Temático 

30 

Seminário  
Temático 

30 

Seminário  
Temático 

30 

Seminário  
Temático 

30 

Seminário  
Temático 

30 

Estágio 
Supervision

ado 
V 

Área  
de 

(Aprofunda
mento) 

60 

330 330 330 330 330 330 330 300 

  

COMPONENTES COMPLEMENTARES FLEXÍVEIS – 270hs/aula 
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Tópicos em Educação I – 02 créditos - 30 h 

Tópicos em Educação II – 04 créditos - 60 h 

Tópicos em Educação III – 04 créditos - 60 h 

Tópicos em Educação IV – 04 créditos - 60 h 

Tópicos em Educação V – 04 créditos - 60 h 

  

Componentes Básicos Profissionais – 1.680 h 

Componentes Complementares Obrigatórios – 1140 h 

Componentes Complementares Optativos – 120 h  

Componentes Complementares Flexíveis – 270 h   

Carga Horária Total do Curso – 3.210 Horas  

 

11 EMENTÁRIO 

 

COMPONENTES BÁSICOS PROFISSIONAIS – 1.680 h 

 

Filosofia da Educação I - 04 créditos - 60 horas 
Conceitos de filosofia, educação e filosofia da educação. Principais correntes filosóficas e 
tendências pedagógicas.  
 
Filosofia da Educação II - 04 créditos - 60 horas 
Antropologia Filosófica e Educação. Debates teóricos atuais da Educação e o contexto 
educacional brasileiro. 
  
História da Educação I – 04 créditos - 60 horas 
Conceito de História e História da Educação. A História da Educação e da Pedagogia na 
modernidade no mundo, Brasil e Paraíba. 
 
História da Educação II – 04 créditos - 60 horas 
História e produção do conhecimento. A História da Educação e da Pedagogia após o 
século XIX no contexto brasileiro e paraibano. 
 
Sociologia da Educação I - 04 créditos - 60 horas 
 Educação e Sociedade. A ciência sociológica. Enfoques teórico-metodológicos da 
sociologia da educação na modernidade e na pós-modernidade. A importância dos estudos 
sociológicos da educação na formação do educador. 
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Sociologia da Educação II - 04 créditos - 60 horas 
Educação e sociedade brasileira. A produção do conhecimento da sociologia da educação 
no Brasil. Temas emergentes sobre a relação educação e sociedade brasileira. 
 
Psicologia da Educação I - 04 créditos - 60 horas 
Conceitos básicos de Psicologia e Psicologia da educação. Concepções de 
desenvolvimento humano segundo as principais abordagens teóricas, em suas dimensões 
biológica, sociocultural, afetiva e cognitiva. Compreensão da relação entre desenvolvimento 
e processo educativo. Temáticas inerentes aos universos da infância e da adolescência. 
 
Psicologia da Educação II - 04 créditos - 60 horas 
Compreensão do processo educativo e suas interrelações com as dimensões afetiva, social 
e cognitiva. Análise do processo educativo em diferentes momentos do desenvolvimento 
humano e na perspectiva das múltiplas interações que envolvem o processo ensino-
aprendizagem. As principais abordagens teóricas que tentam compreender o processo 
educativo e suas implicações para a prática pedagógica. Dificuldades da aprendizagem 
ligadas a fatores psico-pedagógicos e socioculturais. 
 
Fundamentos Epistemológicos da Educação - 04 créditos - 60 horas 
O conhecimento científico, sua origem, modelos. A(s) lógica(s) das Ciências Sociais. 
Limites e possibilidades do discurso científico. Fundamentos para uma Ciência da 
Educação. Educação e Currículo. Ciência, ética e educação. 
 
Política Educacional da Educação Básica - 04 créditos - 60 horas 
A política e as tendências educacionais para a educação básica no contexto das mudanças 
estruturais e conjunturais da sociedade brasileira. A realidade atual da educação básica no 
Brasil e na Paraíba. A democratização e o papel político-social da escola na formação da 
cidadania. O educador: a formação, carreira e organização político-sindical.  
 
Didática - 04 créditos - 60 horas  
Pressupostos científicos, filosóficos, históricos, teóricos e antropológicos, à luz das 
dimensões: sócio-política, técnica e humana. Os elementos estruturantes da formação do 
educador e do planejamento de ensino, numa visão crítica do processo educativo 
contemporâneo, voltado para a abordagem construtivista, interacionista e interdisciplinar. 
 
Língua e Literatura - 04 créditos - 60 horas 
A literatura no processo de alfabetização e suas implicações político-pedagógicas. Os vários 
gêneros literários no contexto da educação. A literatura e a produção de textos na escola. A 
literatura: direito e prazer.  
 
Linguagem e interação – 04 créditos – 60 horas 
Relações estabelecidas entre conhecimentos lingüísticos e o uso da língua portuguesa. 
Processos de interação verbal. Abordagem discursiva e pragmática dos aspectos formais e 
funcionais da língua portuguesa. Desenvolvimento de habilidades para a compreensão e a 
produção textual oral e escrita.  
 
Ensino de Arte - 04 créditos - 60 horas 
Conteúdos e aspectos metodológicos do ensino de arte-educação na educação infantil e 
nas séries iniciais no Ensino Fundamental. A importância da arte na educação como 
processo de criação e de ensino. Vivência de diferentes linguagens da arte. A música, a 
pintura e o teatro como facilitadoras da aprendizagem. 
 
Ensino de Português - 04 créditos - 60 horas 
Conteúdos e aspectos metodológicos do ensino de português nas séries iniciais no Ensino 
Fundamental. O desenvolvimento da competência comunicativa nas modalidades oral e 
escrita e nos diversos gêneros discursivos, no repertório de crianças, jovens e adultos. 
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Fundamentos lingüísticos, fonológicos, sociopsicolingüísticos da língua materna. A escrita e 
a fala como produção social. 
 
Ensino de Matemática   - 04 créditos - 60 horas 
Ensino de Matemática na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental: 
Fundamentos, conteúdos e procedimentos didáticos. Perspectivas no ensino de Matemática: 
jogos, resolução de problemas no ensino de Matemática e as novas tecnologias. 
 
Ensino de História - 04 créditos - 60 horas 
A produção histórica e suas contribuições para a educação infantil e ensino fundamental. As 
categorias de análise: tempo, espaço; sujeito histórico, fontes, trabalho e memória. A 
produção didática para o ensino da História; propostas curriculares para o ensino de 
História. 
 
Ensino de Geografia - 04 créditos - 60 horas 
A produção geográfica e suas contribuições para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
As categorias de análise: tempo, espaço, lugar, região, território, paisagem. A produção 
didática para o ensino de Geografia; propostas curriculares para o ensino de Geografia. 
Alfabetização cartográfica. 
 
Ensino de Ciências - 04 créditos - 60 horas 
O Contexto das Ciências Naturais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (séries 
iniciais). Eixos Estruturantes das Ciências Naturais, tendo em vista aspectos Filosóficos, 
Psicogenéticos e Metodológicos das Ciências. Processo de Ensino e Aprendizagem das 
Ciências Naturais na Educação Infantil e Ensino Fundamental (séries iniciais). 

 

Educação Especial - 04 créditos – 60 horas 
Noções gerais sobre Educação Especial e Educação Inclusiva. A educação dos alunos 
deficientes e com altas habilidades. 
 
Educação de Jovens e Adultos - 04 créditos – 60 horas 
Concepções teórico-metodológicas da educação de jovens e adultos. Conceito de educação 
popular, de educação permanente, de educação formal e de educação não formal. Evolução 
da educação de jovens e adultos, como prática social no contexto da sociedade brasileira e 
paraibana. 

Organização e Prática da Educação Infantil - 04 créditos - 60 horas 
Fundamentos filosóficos, históricos, sociológicos, psicológicos, biológicos, políticos culturais 
e legais da Educação Infantil. Concepções teóricas, metodológicas e prática pedagógica da 
Educação Infantil. 

Organização e Prática do Ensino Fundamental - 04 créditos - 60 horas 
Fundamentos filosóficos, históricos, sociológicos, psicológicos, biológicos, políticos culturais 
e legais do Ensino Fundamental. Concepções teóricas, metodológicas e prática pedagógica 
do Ensino Fundamental. 
 
Estágio Supervisionado I – Gestão Educacional - 04 créditos – 60 horas 
Estudo avaliativo sobre as práticas da Supervisão Escolar e da Orientação Educacional, 
objeto do próprio estágio, considerando as próprias implicações teórico-metodológicas 
relacionadas às questões de observação e prática do estágio, enquanto situação de 
aprendizagem da sistematização da prática pedagógica, caracterização e avaliação da 
participação do estagiário enquanto sujeito da formação no processo de desenvolvimento do 
estágio. 
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Estágio Supervisionado II - Magistério de Educação Infantil - 04 créditos – 60 horas 
Estudo avaliativo sobre a prática pedagógica da Educação Infantil, objeto do próprio estágio, 
considerando as implicações teórico-metodológicas relacionadas às questões de 
observação e prática do estágio, enquanto situação de aprendizagem da sistematização da 
prática pedagógica, caracterização e avaliação da participação do estagiário enquanto 
sujeito da formação no processo de desenvolvimento do estágio. 
 
Estágio Supervisionado III - Magistério do Ensino Fundamental - 04 créditos – 60 horas 
Estudo avaliativo sobre a prática pedagógica do Ensino Fundamental (1ª e 2ª séries), objeto 
do próprio estágio, considerando as implicações teórico-metodológicas relacionadas às 
questões de observação e prática do estágio, enquanto situação de aprendizagem da 
sistematização da prática pedagógica, caracterização e avaliação da participação do 
estagiário enquanto sujeito da formação no processo de desenvolvimento do estágio. 
 
Estágio Supervisionado IV - Magistério do Ensino Fundamental - 04 créditos – 60 horas 
Estudo avaliativo sobre a prática pedagógica do Ensino Fundamental (3ª e 4ª séries), objeto 
do próprio estágio, considerando as implicações teórico-metodológicas relacionadas às 
questões de observação e prática do estágio, enquanto situação de aprendizagem da 
sistematização da prática pedagógica, caracterização e avaliação da participação do 
estagiário enquanto sujeito da formação no processo de desenvolvimento do estágio. 
 
Estágio Supervisionado V - Magistério em Educação de Jovens e Adultos – Área de 
Aprofundamento - 04 créditos – 60 horas 
Estudo avaliativo sobre a prática pedagógica da Educação de Jovens e Adultos, objeto do 
próprio estágio, considerando as implicações teórico-metodológicas relacionadas às 
questões de observação e prática do estágio, enquanto situação de aprendizagem da 
sistematização da prática pedagógica, caracterização e avaliação da participação do 
estagiário enquanto sujeito da formação no processo de desenvolvimento do estágio. 
 
Estágio Supervisionado V – Magistério em Educação Especial – Área de 
Aprofundamento - 04 créditos – 60 horas 
A produção científica na área de Educação Especial. O estágio e o papel do pedagogo na 
educação inclusiva.  
 
COMPONENTES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS – 1.140 h 
 
Seminário Temático I - 02 créditos - 30 horas 
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 1º Período 

Seminário Temático II - 02 créditos - 30 horas 
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 2º Período 

Seminário Temático III - 02 créditos - 30 horas 
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 3º Período 

Seminário Temático IV - 02 créditos - 30 horas 
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 4º Período 

Seminário Temático V - 02 créditos - 30 horas 
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 5º Período 
 
Seminário Temático VI - 02 créditos - 30 horas 
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 6º Período 
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Seminário Temático VII - 02 créditos - 30 horas 
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 7º Período 

Seminário Temático VIII - 02 créditos - 30 horas 
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 8º Período 
 
Metodologia do Trabalho Científico - 04 créditos - 60 horas 

Leitura e produção de textos, com aplicação das normas técnicas, apresentadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a elaboração da produção 
científica, tais como: resumo, resenha, fichamento, ensaios, artigos, relatórios e 
monografias. 

Pesquisa Educacional - 04 créditos - 60 horas 
Conceito de pesquisa científica, papel e importância. Abordagens teóricas, metodológicas e 
tipos de pesquisa. Elaboração de um Projeto de Pesquisa  

Trabalho de Conclusão de Curso   - 04 créditos - 60 horas 
Orientação temática e metodológica para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Economia da Educação - 04 créditos - 60 horas 
Economia, trabalho e educação no contexto da sociedade brasileira. O Estado, a Escola e o 
processo de desenvolvimento econômico. Orçamento e democracia. O financiamento da 
educação no Brasil. 

Educação e diversidade Cultural - 04 créditos - 60 horas 
O fenômeno da Educação nas culturas humanas. A questão do gênero e a identidade nas 
culturas. Manifestações culturais e educacionais nas distintas etnias. Pensamentos, 
ensinamentos e práticas antropo-educacionais de alguns mestres da humanidade. 
 
Educação e Trabalho - 04 créditos - 60 horas 
Trabalho como princípio educativo. O processo das relações de produção no contexto da 
sociedade brasileira. O trabalhador e o saber na relação educação e trabalho. A 
profissionalização e a formação do trabalhador da educação. 
 
Educação e Tecnologia - 04 créditos - 60 horas 
Estudo dos processos pedagógicos da mídia e das tecnologias digitais e suas 
implicações/relações no que diz respeito ao ensino e aprendizagem escolar, bem como das 
dinâmicas das transformações na escola e na educação em geral. Discussão das práticas 
de educação e de comunicação como responsáveis, articuladoras entre espaços virtuais e 
ambientes geográficos atuais (cidades, comunidades, culturas locais) de vida humana. 
 
Currículos e Trabalho Pedagógico - 04 créditos - 60 horas 
Os diferentes paradigmas no campo do currículo: as tendências tradicionais, crítica e pós-
crítica. O processo de seleção, organização e distribuição do conhecimento. O currículo, as 
normas e a política educacional brasileira. O currículo e a construção do projeto político-
pedagógico no cotidiano da escola. 
 
Planejamento Educacional - 04 créditos - 60 horas 
Concepções teóricas e metodológicas do planejamento educacional. Aspectos políticos e 
técnicos do planejamento educacional. A prática do planejamento na instituição educacional 
e na sala de aula. 
 
Avaliação da Aprendizagem - 04 créditos - 60 horas 
A relação educação e avaliação e seus pressupostos filosóficos e sociológicos. Técnicas, 
instrumentos e propostas alternativas do processo avaliativa em consonância com seus 
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fundamentos. Políticas institucionais de avaliação e seu processo de inclusão e exclusão na 
escola e na sociedade. 
             
Gestão Educacional - 04 créditos - 60 horas 
Modelos organizacionais de escola e formas de gestão. Gestão educacional e desafios do 
cotidiano escolar. A gestão democrática da unidade escolar: o processo administrativo e sua 
dimensão político-pedagógica. Autonomia das escolas. Educação, gestão democrática e 
participação popular. Cidadania na escola. Organização e funcionamento dos Conselhos.  
 
Corpo, Ambiente e Educação - 04 créditos – 60 horas 
O homem e seu ambiente. Estudo dos processos de desenvolvimento humano e formação 
dos sistemas orgânicos. O homem visto como ser bio-psico-social.  O corpo: sua imagem, 
tonicidade, movimento, e a comunicação corporal e/ou artísticas em suas relações com o 
processo educacional. A corporeidade como experiência: meio ambiente e cultura. Corpo e 
cultura de movimento. Áreas protegidas, educação ambiental e sustentabilidade. 

 

ÁREA DE APROFUNDAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos - 04 créditos - 60 horas 
Perspectivas teórico-metodológicas da Educação de Jovens e Adultos. A educação de 
adultos como prática social no contexto da sociedade brasileira. A educação de jovens e 
adultos como modalidade de ensino. 
 
Alfabetização de Jovens e Adultos - 04 créditos – 60 horas 
Concepção de analfabetismo e de alfabetização; a alfabetização: implicações teórico-
metodológicas e polílitas; leitura e escrita no processo de alfabetização e pós-alfabetização; 
movimentos de alfabetização de jovens e adultos na sociedade brasileira.  
 
Educação e Movimentos Sociais - 04 créditos - 60 horas 
Os movimentos sociais como espaço educativo na formação da cidadania. A relação entre 
poder e saber no processo de construção e apropriação do conhecimento, no âmbito dos 
movimentos sociais. A questão da articulação da educação não-formal com o sistema formal 
de ensino e o papel dos movimentos sociais. As tendências e perspectivas da educação dos 
movimentos populares na realidade brasileira hoje. O caráter educativo e a especificidade 
do movimento sindical na atualidade brasileira.  
 
ÁREA DE APROFUNDAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Teorias do Desenvolvimento I - 04 créditos – 60 horas  
Aspectos psicopedagógicos e sociais do desenvolvimento e fundamentos teóricos-
metodológicos do desenvolvimento humano. Etiologia e prevenção das deficiências.  
 
Teorias do Desenvolvimento II – desvios do desenvolvimento - 04 créditos – 60 horas  
Patologias do desenvolvimento humano. Desvio do desenvolvimento e estigmas. Distúrbios 
de aprendizagem. 
 
Avaliação de Procedimentos de Intervenção - 04 créditos – 60 horas  
Enfoque multi e interdisciplinar dos processos de avaliação. Abordagens educacionais no 
atendimento ao deficiente. A.V.D. e T.O. 
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Fundamentos de Educação Especial - 04 créditos – 60 horas 

A educação especial no contexto sócio-econômico e político brasileiro. Fundamentos 
educacionais, sociológicos e psicológicos da educação inclusiva. Abrangência e 
pressupostos legais. 

 

COMPONENTES COMPLEMENTARES OPTATIVOS – MÍNIMO 120 h  

 

Cultura e Educação de Jovens e Adultos - 04 créditos – 60 horas 
Relação entre antropologia e educação de jovens e adultos. A função da educação e, 
particularmente, da educação de jovens e adultos nos processos de socialização. 
 
Cultura, Gênero, e Religiosidade - 04 créditos - 60 horas 
A multiculturalidade e as relações de gênero no campo da Educação. A religião e a 
religiosidade como dimensões culturais e educativas.  
 
Distúrbios de Aprendizagem – 04 créditos – 60 horas 
Teorias da aprendizagem.Funções corticais superiores como base do processo de 
aprendizagem. Habilidades básicas e aprendizagem: fatores bio-psico-sociais intervenientes 
do desenvolvimento infantil. Avaliação do distúrbio de aprendizagem e planejamento. Tipos 
de dificuldade de aprendizagem: fracasso escolar, síndrome do Déficit da atenção, 
discalculia, dislexia, disortografia, aprendizagem lenta, etc. Diagnóstico diferencial e 
abordagens terapêuticas e educacionais. Reflexão sobre a interação professor X aluno 
portador de distúrbio de aprendizagem. Orientação à família.   
   
Educação Ambiental - 04 créditos - 60 horas 
Emergência do Paradigma Ambiental; O estudo do meio enquanto componente curricular 
para o ensino nas séries iniciais. Análise das tendências em educação ambiental. O papel 
da escola na educação ambiental. 
 
Educação e Direito - 04 créditos - 60 horas 
Direito e Educação. Direitos Humanos, Educação e Cidadania: as lutas sociais pelo direito à 
educação no Brasil. O ordenamento jurídico da educação brasileira. Direito como mediação 
da prática política e pedagógica do educador. 
 
Educação Popular - 04 créditos -  60 horas 
Concepções clássicas e contemporâneas da educação popular. Cultura erudita e cultura 
popular. Educação não formal, educação permanente, educação popular e educação 
cidadã; a escola pública e a educação popular; educação popular e movimentos sociais. A 
dimensão educativa da educação popular. 
 
Educação Pré-Escolar - 04 créditos -  60 horas 
Conceito de Educação Pré-escolar e de escola. Fundamentos filosóficos. Aspectos 
biológicos. Teorias psicológicas da educação pré-escolar e alfabetização. 
 
Educação Sexual - 04 créditos – 60 horas 
A filosofia da educação sexual. .A evolução e historicidade da educação sexual. A dimensão 
social da sexualidade. Atitudes e valores com relação à educação sexual. Desenvolvimento 
psicosexual, infância, adolescência, idade adulta. Educação sexual na família e na escola, 
metodologia e linguagem, manifestações da sexualidade e problemas de natureza 
psicosocial. 
 
Estatística Aplicada à Educação - 04 créditos – 60 horas 
Conceitos básicos de Estatística utilizáveis na área de Educação. Normas e técnicas 
utilizadas para coleta de dados, distribuição de freqüência e gráficos. Medidas de tendência 



 355

central nos estudos pedagógicos. Escores em variáveis educacionais. Acesso e consulta a 
dados educacionais disponíveis nos principais órgãos públicos. Estudos de probabilidades 
ligados a fenômenos pedagógicos. Apresentação de processos de coleta de amostras. 
 
Ética Profissional - 04 créditos – 60 horas 
Conceitos e princípios da ética profissional. Valores éticos para o exercício da profissão. 
Ética e o profissional da educação. 
 
Fundamentos Biológicos da Educação - 04 créditos – 60 horas 
Enfoque sobre temas relacionados com o organismo humano e suas funções e 
hereditariedades com o crescimento, nutrição e rendimento escolar; com a educação para a 
saúde, e com a interação do homem com o meio ambiente, como subsídios para a melhoria 
da qualidade de vida do cidadão, dentro do atual contexto do desenvolvimento social e 
tecnológico.  
 
Fundamentos Psicosociais das Relações Humanas - 04 créditos – 60 horas 
A inserção do homem na sua realidade social, passando pela luta de classes e os diversos 
enfoques psico-sociais que permeiam as relações humanas na prática social. A opressão e 
a manipulação enquanto forças negativas nas relações sociais. A luta pela emancipação 
enquanto força positiva nas relações sociais. Relação de ajuda. 
 
Legislação de Ensino - 04 créditos – 60 horas  
O sistema educacional vigente no país: princípios, regras, normas e leis. Análise crítico-
comparativa do aspecto legal e da realidade da educação no Brasil. Formação do educador 
à luz da legislação e sua atuação profissional. 
  
Língua Portuguesa - 04 créditos – 60 horas 
Técnicas de leitura e de redação. Produção de textos. Conceitos lingüísticos: língua falada e 
língua escrita, níveis de linguagem. Recursos expressivos. Estruturação de períodos e de 
parágrafos. 
 
Métodos e técnicas em Educação Especial  04 créditos – 60 horas  
Conceito de Métodos e Técnicas. Métodos e processos didáticos especializados. 
Adequações e flexibilização curricular. 
 
Organização do Trabalho Pedagógico - 04 créditos – 60 horas 
As concepções e tendências pedagógicas que fundamentam o trabalho escolar. O currículo 
como núcleo do trabalho educativo. Participação e trabalho coletivo. Experiências e 
propostas transformadoras. 
 
Psicologia Social - 04 créditos – 60 horas 
Estudos dos métodos e conceitos de que se compõe a psicologia social buscando o nível da 
informação e de reflexão sobre os processos psicosociais a que esta área do conhecimento 
pode conduzir. 
 
Políticas Sociais e Educação Especial - 04 créditos – 60 horas 
Políticas Públicas de Inclusão. Interdisciplinaridade e deficiências. Mercado de trabalho e 
deficiências. 
 
Recursos Audiovisuais em Educação - 04 créditos – 60 horas 
Utilização de técnicas e recursos audiovisuais no processo de ensino e aprendizagem. 
Fundamentação teórica acerca da dinâmica da comunicação e aspectos técnicos dos 
recursos a serem utilizados. Elaboração e demonstração de utilização do material 
audiovisual. 
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Técnicas Audiovisuais em  Educação - 04 créditos – 60 horas 
Técnicas de produção para os meios de comunicação. Operação dos equipamentos dos 
meios de comunicação. Ensino programado. Máquinas de ensino. Eficiência da 
comunicação. 
 
Teorias e Práticas da Educação Popular - 04 créditos – 60 horas 
Elaboração e execução de proposta de intervenção político-social, integrando ensino, 
pesquisa e extensão nas diversas práticas educativas. 
 
 
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES FLEXÍVEIS – 270 h 
 
           Os conteúdos Complementares Flexíveis perfazem uma carga horária 270 horas e 18 
créditos, ocorrerão ao longo do curso. em áreas específicas de interesse dos alunos, 
através da participação em Projetos de Iniciação a Docência, de Iniciação Científica, de 
Extensão, de Monitoria; participação em Eventos Científicos com apresentação de 
Trabalhos e outros definidos e aprovados pelo Colegiado do Curso. Os alunos também 
poderão cursar Tópicos Especiais Flexíveis oferecidos pelos departamentos, com carga 
horária variada e em horário oposto ao turno cursado pelo aluno. 
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