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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo analisar como se concretiza o
cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN/2006 no Curso de
Pedagogia em quatro Instituições de Educação Superior – IES. Foram
pesquisadas duas universidades públicas, sendo uma federal e outra estadual,
uma instituição privada confessional e uma faculdade privada filantrópica que,
além da análise documental, foi o locus da pesquisa de campo. Nela foram
realizadas as entrevistas semiestruturadas. As peculiaridades existentes entre a
docência e a gestão educacional promoveram as indagações que
problematizaram a pesquisa conduzindo as reflexões sobre a forma como ocorreu
nas IES a reorganização do Projeto Pedagógico do Curso para atender às
orientações do documento oficial; como se desenvolve a pesquisa no curso; como
está estabelecida a carga horária do estágio curricular; de que maneira
professores e a docente/mestre, representante do Colegiado do Curso,
compreendem a articulação entre a docência a gestão educacional no Curso de
Pedagogia das FIS e como foi delineada, na Matriz Curricular das quatro
instituições, a ampliação do Curso de Pedagogia promovida pelas DCN/2006. A
metodologia foi fundamentada na abordagem qualitativa da pesquisa, bem como
na análise documental, que teve como referência a análise de conteúdo.
Verificou-se que as diretrizes de 2006, advindas das políticas públicas,
estabelecem a formação do Pedagogo/Professor/Gestor, num mesmo curso com
3.200 horas, para atuar como professor da Educação Básica na Educação Infantil;
nos anos iniciais do Ensino Fundamental e lecionar nas disciplinas pedagógicas
do Ensino Médio e também exercer a função de gestor educacional em espaços
escolares e/ou não escolares. Considera-se que há um grande desafio para as
IES a partir das DCN/2006 devido à complexidade de articulação entre a docência
e a gestão educacional. Neste sentido, percebe-se que as diversas dimensões
formativas do Curso de Pedagogia, nas quatro instituições, apresentam uma
dinâmica curricular pautada na flexibilização e na diversificação priorizando a
docência como a base da formação do Pedagogo.

Palavras-chave: Curso de Pedagogia; Docência; Gestão Educacional.

Lubão, Zélia Dias. The link between teaching and educational management in the
formation of the Educator from DCN/2006. Rio de Janeiro, 2013 Thesis (Masters in
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ABSTRACT

This study aimed to analyze how it operates compliance with the National
Curriculum Guidelines - DCN/2006 in Pedagogy Course in four Higher Education
Institutions - HEI. We surveyed two public universities, a federal and a state one, a
private confessional and a private philanthropic college. Documentary analysis was
the locus of field research and also some semi-structured interviews were carried
out. The peculiarities between teaching and educational administration promoted
the questions that problematized conducting research reflections on how the HEI
took the reorganization of the educational project of the course to meet the
guidelines of the official document, how it develops research in progress is
established as the workload of the curricula, how teachers and teacher / master,
representative of the Collegiate Course, understand the relationship between
teaching educational administration in the School of Education as was outlined in
the NCM of the four institutions sponsored by DCN/2006. These questions were
investigated in order to understand the process of reshaping the course. The
methodology was based on a qualitative research approach, as well as
documentary analysis, which had reference to the content analysis. It was found
that the 2006 guidelines, the resulting policies, establish the formation of the
Educator / Teacher / Manager, in the same way with 3200 hours, to act as a
teacher of Primary Education in Early Childhood Education, early years of
elementary school teaching and pedagogical disciplines in high school and also
perform the function of educational manager in school and / or non-school. The
result of the study showed that there is a great challenge for HEIs from DCN/2006,
regarding the Education Course, due to the complexity of the relationship between
teaching and educational management. The School of Education at the four
institutions set the flexibility and diversification, which prioritises teaching as the
basis for the formation of the Educator.

Keywords: School of Education, Teaching, Education Management.
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INTRODUÇÃO

O tema da pesquisa envolve a trajetória profissional e acadêmica da
pesquisadora, já que a mesma atua como professora há vinte e cinco anos, dos
quais doze anos dedicados à Educação Básica (Educação Infantil e anos iniciais
do Ensino Fundamental). Já no setor acadêmico e administrativo da Educação
Superior há treze anos, concomitante ao magistério superior há oito anos. A
atuação na coordenação do Curso de Pedagogia, numa instituição privada, retrata
a inquietação ao analisar o desenvolvimento do processo de formação do
Pedagogo, mais especificamente no que se refere à exigência legal em vigor, que
define os princípios norteadores para organização e funcionamento do referido
Curso de Licenciatura.
O Curso de Pedagogia tem particularidades que marcam sua trajetória
histórica, desde a sua criação, que se deu por meio do Decreto-Lei n. 1190, de 04
de abril de 1939, por ocasião da organização da Faculdade Nacional de Filosofia,
parte da Universidade do Brasil, atual Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – FE/UFRJ. O curso surgiu atrelado à formação de
professores, visando a formar bacharéis para atuar em áreas de setores
pedagógicos e também licenciados.
Marcado por debates políticos relacionados às questões educacionais, o
curso passou e continua passando por indagações, polêmicas e controversas. Por
um lado estudiosos defendem a Pedagogia como base da docência e, por outro,
encontram-se pesquisadores que defendem a centralidade da formação docente
no Curso de Pedagogia.
O último posicionamento mencionado está em sintonia com a Associação
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE e as entidades
apoiadoras: Fórum dos Diretores das Faculdades de Educação das Universidades
Públicas – FORUMDIR; Centro de Estudo Educação e Sociedade – CEDES e
Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em Educação – ANPEd,

uma vez que a defesa prima pela base docente como exigência na formação do
Pedagogo.
Estas questões foram discutidas ao longo da presente pesquisa,
promovendo a reflexão sobre a complexidade da educação, sendo este curso um
dos eixos de discussões desde os 74 anos de existência. Portanto, pesquisar
sobre a formação do Pedagogo em nosso país ainda é assunto primordial, devido
à recente legislação que direciona sua estrutura e funcionamento.
No Brasil, as políticas públicas de formação do Pedagogo são implantadas
por meio de documentos que se concretizam no cotidiano das instituições
formadoras. A organização do Curso de Pedagogia é norteada pela LDBEN – Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de
1996 e mais, direta e criteriosamente pela Resolução CNE/CP 1 (Conselho
Nacional de Educação / Conselho Pleno) n. 1, de 15 de maio de 2006, que
instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).
Com a aprovação das DCN/2006 não se extinguem as polêmicas que
acompanham as discussões sobre a formação deste profissional. O referido
documento propicia a confrontação entre a base legal, descrita nos dispositivos
oficiais e a prática vivenciada no cotidiano das instituições formadoras, as quais
têm o dever de cumprir as normas advindas das políticas públicas, firmadas em
âmbito de todo território nacional, mas adequando-se à realidade local, mas sem
perder o objetivo central dos documentos formais que vêm disciplinar a educação
brasileira.
A política pública de formação do Pedagogo expressa através das DCN/2006
dialoga, teoricamente, com os princípios históricos do movimento dos educadores
em luta pela sua formação e pela profissionalização do magistério, representada
pela ANFOPE e as entidades apoiadoras, citadas anteriormente.
Observa-se que o referido documento, as DCN/2006, desencadeia estudos
mais específicos e aprofundados sobre o assunto em pauta, uma vez que há uma
situação impactante neste curso, ou seja, um problema sendo este o ponto crucial
1

Resolução CNE/CP 1/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de maio de 2006, Seção 1, p. 11.

em que consiste o objetivo da presente pesquisa, isto é: analisar como se
concretiza o cumprimento das DCN/2006 No Curso de Pedagogia de quatro
Instituições de Educação Superior.
As peculiaridades existentes entre a docência e a gestão educacional
propiciam investigações. Portanto, analisar como está acontecendo, na prática, a
formação do Pedagogo visa a verificar o cumprimento da política pública
educacional estabelecida por meio da Resolução anteriormente citada e
concretizada nas instituições formadoras que têm o dever, e assim a
responsabilidade, de formar o Pedagogo/Professor/Gestor.
Partindo destas colocações, surgem as indagações que problematizaram
esta pesquisa: como ocorreu nas IES a reorganização do Projeto Pedagógico do
Curso – PPC para atender às orientações do documento oficial? Como se
desenvolve a pesquisa no Curso de Pedagogia? A carga horária estabelecida para
o Estágio Curricular está em sintonia com as DCN/2006? De que maneira
professores e a docente/mestre, representante do Colegiado do Curso,
compreendem a articulação entre a docência e a gestão educacional no Curso de
Pedagogia das Faculdade Integradas Simonsen – FIS? Como foi delineada, na
Matriz Curricular das quatro instituições, a ampliação do Curso de Pedagogia
promovida pelas DCN/2006? Estas questões foram investigadas visando a
compreender o processo de reformulação do Curso de Pedagogia para formar o
Pedagogo/Professor/Gestor.
Quatro Instituições de Educação Superior (IES) foram eleitas e tiveram suas
propostas pedagógicas e matrizes curriculares investigadas, possibilitando
análises que desvelaram o processo de reformulação do curso. O critério de
escolha se deu a partir do entendimento de que há especificidades entre elas por
situarem-se em diferentes categorias. Duas são universidades públicas, sendo
uma federal e a outra estadual, a saber: Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – FE/UFRJ (campus Praia Vermelha) e a Faculdade de
Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
FFP/UERJ (campus São Gonçalo). A terceira é uma instituição privada

confessional: a Universidade Católica de Petrópolis – UCP e por fim uma
faculdade privada filantrópica: as Faculdades Integradas Simonsen – FIS (campus
Padre Miguel), que além da análise documental foi o locus da pesquisa de campo.
Nela foram realizadas as entrevistas semiestruturadas, que propiciaram uma visão
geral do Curso de Pedagogia da referida instituição.
Com efeito considera-se que a relevância deste estudo está na
necessidade de se analisar em que medida o Curso de Pedagogia, das quatro IES
acima mencionadas, cumpre teoricamente as exigências dos documentos oficiais
e, consequentemente, como se consolidam na prática.
A estrutura da presente dissertação foi organizada em quatro capítulos,
incluindo a história do Curso de Pedagogia; a base teórica repercutindo nas
concepções sobre docência, gestão escolar e gestão da educação; a
apresentação da metodologia, bem como da análise documental; a pesquisa de
campo realizada nas FIS e por último foram tecidas as considerações finais.
O primeiro capítulo apresenta o percurso histórico do Curso de Pedagogia
no Brasil, desde o seu surgimento que ocorreu em 1939, fazendo um trajeto
balizado nas legislações e ao mesmo tempo analisando o processo de formação
do Pedagogo, que incidiu num caminho de lutas, debates e discussões entre
professores, estudiosos e intelectuais no assunto.
No segundo capítulo, foram desenvolvidas as bases teóricas que nortearam
a pesquisa. Foi fundamentado nas considerações de autores no que tange à
formação e o desenvolvimento profissional do Pedagogo, pautado na docência e
na perspectiva da gestão educacional. Os estudiosos eleitos foram: Nóvoa (1995);
Pimenta (1999); Gracindo e Kenski (2001); Fonseca (2004); Libâneo (2008) e
Bragança (2009). Subdividindo o tema em duas etapas, sendo a primeira
Pedagogia: formação docente e a segunda parte a abordagem é sobre a Gestão
Educacional.
Intitulado como o Curso de Pedagogia: conhecendo as instituições,
apresentou-se, no terceiro capítulo os caminhos trilhados na pesquisa, enfocando
a metodologia fundamentada na abordagem qualitativa da pesquisa. O trabalho

seguiu com a organização e estudo dos dados levantados tomando como
referência a abordagem de análise de conteúdo, com base em Franco (2008).
O quarto capítulo foi desenvolvido através da pesquisa de campo, conforme
já destacado de cunho qualitativo, realizada com nove professores, o que
constituiu 64% do corpo docente do Curso de Pedagogia das Faculdades
Integradas Simonsen – FIS. Iniciou-se com um breve histórico da IES com
enfoque no Curso de Pedagogia, que foi reconhecido pelo Decreto n. 79.852 de
23 de junho de 1997. Seguidamente a ênfase foi dirigida para as entrevistas: os
docentes e suas percepções.
A coleta de dados ocorreu nos meses de março e abril do corrente ano,
através

de

entrevistas

semiestruturadas

baseadas

no

roteiro

elaborado

previamente, contendo questões abertas em forma de diálogo, na medida em que
as respostas além de sustentar a pesquisa, também sugeriram novas perguntas e,
assim, a mensagem oral promoveu a análise e a elaboração do referido capítulo.
Por fim, as considerações finais apontam que há um grande desafio para
IES a partir das DCN/2006, no que tange ao Curso de Pedagogia, que está na
complexidade de articulação entre a docência e a gestão educacional, à medida
que o documento estabelece a formação do Pedagogo, num mesmo curso com
3.200 horas, para atuar como professor da Educação Básica na Educação Infantil;
nos anos iniciais do Ensino Fundamental e lecionar nas disciplinas pedagógicas
do Ensino Médio e, também exercer a função de gestor educacional em espaços
escolares e/ou não escolares.
Neste sentido, percebe-se que as diversas dimensões formativas do Curso
de Pedagogia, nas quatro instituições, apresentam uma dinâmica curricular
pautada na flexibilização e na diversificação priorizando a docência como a base
da formação do Pedagogo.
A seguir, apresentar-se-á o percurso histórico do Curso de Pedagogia no
Brasil visando delinear como ocorerram as alterações do referido curso, de acordo
com sua trajetória, que envolve um caminho de transformações.

2. PERCURSO HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO
BRASIL

A Pedagogia é um campo de conhecimentos sobre a
problemática educativa na sua totalidade e historicidade
e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação
educativa.
José Carlos Libâneo

Ao abordar sobre a Pedagogia evidenciam-se as questões ancoradas na
educação. De acordo com Saviani (2007b, p.100), na medida em que há
necessidade de compreender e intervir sobre a educação, promovem-se
questionamentos que, “desde a paideia grega, passando por Roma e pela Idade
Média chega aos tempos modernos fortemente associado ao termo Pedagogia”.
Pedagogia é um termo de origem grega derivado da palavra paidagogos,
composto por paidos (“criança”) e gogia (“conduzir” ou “acompanhar”), nome dado
aos escravos que conduziam as crianças à escola. Pedagogo, etimologicamente
significa aquele que conduz a criança. Segundo Saviani (1985, p. 27), a palavra
Pedagogia traz sempre “ressonâncias metodológicas, isto é, o caminho através do
qual se chega a determinado lugar. Aliás, isto já está presente na etimologia da
palavra: conduzir (por um caminho) até determinado lugar”.
Partindo do princípio de que o Pedagogo é o profissional especialista em
educação, sua função é produzir e difundir conhecimentos no campo educacional,
e assim, em exercício, de acordo com a legislação em vigor, atuará em diversas
áreas educativas. Logo o Pedagogo possibilitará o acesso à cultura, à medida em
que lhe compete organizar e supervisionar o processo de formação cultural, pois
conforme Saviani (1985, p. 28), este profissional, “domina as formas, os
procedimentos, os métodos através dos quais se chega ao domínio do patrimônio
cultural acumulado pela humanidade”.

Ao Curso de Pedagogia se atribui o estudo do fenômeno educativo na
complexidade das ações que se dão nos diferentes espaços sociais. Sob o prisma
de um processo de ensino e aprendizagem dinâmico de interação entre os atores
que fazem parte do contexto educacional, o Pedagogo/Professor/Gestor tem sob
sua responsabilidade o exercício da docência e da gestão educacional. O Parecer
do Conselho Nacional de Educação2 (CNE/CP n. 5/2005, p. 6) expõe que:
A formação oferecida abrangerá, integradamente a docência, a
participação da gestão e a avaliação dos sistemas e das
instituições de ensino em geral, a elaboração, a execução, o
acompanhamento de programas e as atividades educativas.

O documento oficial direciona a formação, nutrindo o estudo da ação
educativa de forma sistemática e intencional como o cerne do trabalho
pedagógico, sendo o Pedagogo o profissional da educação que tem a missão de
conduzir, orientar, avaliar, enfim, conhecer e supervisionar de forma geral os
processos educacionais. Portanto, a ele é confiada a transmissão do
conhecimento, que ultrapassa o âmbito escolar, visto que o Pedagogo, conforme
destaca Libâneo (1996) é o profissional qualificado para atuar no campo
educacional. O autor evidencia esta colocação ao afirmar que:
Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da
prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização
e aos processos de transmissão e assimilação ativa de saberes
e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação
histórica. Em outras palavras, Pedagogo é um profissional que
lida com fatos, estruturas, contextos, situações, referentes à
prática educativa em suas várias modalidades e manifestações.
(LIBÂNEO, 1996, p. 127).
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O Conselho Nacional de Educação (CNE) é um órgão independente, com funções consultivas,
cuja presidente foi eleita pela Assembleia da República. Ao CNE compete emitir opiniões,
pareceres e recomendações sobre todas as questões educativas, por iniciativa própria ou em
resposta a solicitações que lhe sejam apresentadas pela Assembleia da República e pelo Governo.
O CNE promove a participação das várias forças sociais, culturais e econômicas, tendo em vista a
concertação social e a formação de consensos em matéria de Educação.
Disponível em: http://www.cnedu.pt/ Acesso em: junho/2012.

Para melhor discorrer sobre este profissional, traçou-se, de forma
sintetizada, o percurso histórico do Curso de Pedagogia, que é marcado por
conflitos, debates e, consequentemente ‘lutas’ entre professores, políticos e
intelectuais, visando à qualidade da educação brasileira. A formação do Pedagogo
tem se constituído num grande desafio para as políticas públicas educacionais em
nosso país. Portanto, no sentido de contextualizar a configuração atual do Curso,
apresenta-se um breve histórico.
O Curso de Pedagogia foi implantado na Faculdade Nacional de Filosofia,
na Universidade do Brasil3, que incluía uma seção de Pedagogia e outra de
Didática. Foi regulamentado, em 4 de abril de 1939, pelo Decreto-Lei n.
1.190/1939, que o definiu como local de formação de técnicos em educação e de
professores do curso normal (nível médio).
Os técnicos em educação eram aqueles que realizavam estudos superiores
em Pedagogia para exercerem funções de administração escolar, planejamento
de currículos, inspeção de escolas, orientação a professores, avaliação do
desempenho dos discentes e dos docentes, de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico da educação, no Ministério da Educação e nas Secretarias dos
Estados e dos Municípios (BRASIL, 2005).
O Curso de Pedagogia se organizava, assim como as demais licenciaturas,
no denominado esquema 3+1 no qual os bacharéis em Ciências Sociais, Filosofia,
História Natural, Geografia e História, Química, Física, Matemática, Letras e
Pedagogia acrescentavam mais um curso à sua formação, que era o curso de
Didática, para obterem a licenciatura4.
Recebiam o título de bacharel aqueles que cursassem três anos de estudos
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi criada no dia sete de setembro de 1920,
com o nome de Universidade do Rio de Janeiro. Reorganizada em 1937, quando passou a se
chamar Universidade do Brasil, tem a atual denominação desde 1965.
Disponível em: http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=HISTORIA. Acesso em:
fevereiro/2012. UFRJ, ano 2012.
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A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, permissão ou concessão dada
por uma autoridade pública competente para o exercício de uma atividade profissional, em
conformidade com a legislação. Parecer n.: CNE/CP 28/2001.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf. Acesso em: maio/2012.

em conteúdos específicos da área. Para exercer a docência, era necessário cursar
mais um ano de estudos dedicados à Didática e Prática de Ensino para atuar nas
redes de ensino pública e privada. O licenciado, egresso do referido curso, atuava
como docente, lecionando matérias pedagógicas do Curso Normal de Formação
de Professores de nível secundário e também era concedido o registro para
lecionar Matemática, História, Geografia e Estudos Sociais, no primeiro ciclo do
ensino secundário. (BRASIL, 2005).
Na década de 1960, o Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia
passou por significativas reformulações. Inicia-se o processo de transformação do
referido curso, sendo regulamentado pelo Parecer do Conselho Federal de
Educação (CFE)5 n. 292/1962.
Ao curso foram incluídos estudos de Psicologia da Educação, Elementos de
Administração Escolar, Didática e, mais especificamente, atrelada ao Estágio
Curricular Supervisionado, a Prática de Ensino, compondo a matriz curricular.
Verifica-se que permanecia “a dualidade, bacharelado e licenciatura em
Pedagogia, ainda que, nos termos daquele Parecer, não devesse haver a ruptura
entre conteúdos e métodos, manifestada na estrutura curricular do esquema 3+1”
(BRASIL, 2005, p. 3).
O Decreto-lei 53, de 1966, antecedeu a reforma do ensino superior,
estabelecendo a fragmentação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras
com a criação de uma unidade voltada para a formação de professores para o
ensino secundário e de especialistas em educação: a Faculdade de Educação.
5

O Conselho Federal de Educação foi instituído pela Lei no 4.024/61, de 20 de dezembro de
1961.O Conselho Federal de Educação será constituído por vinte e quatro membros nomeados
pelo Presidente da República, por seis anos, dentre pessoas de notável saber e experiência em
matéria de educação. § 1º - Na escolha dos membros do Conselho, o Presidente da República
levará em consideração a necessidade de nele serem devidamente representadas as diversas
regiões do País, os diversos graus do ensino e o magistério oficial e particular. § 2º - De dois em
dois anos, cessará o mandato de um terço dos membros do Conselho, permitida a recondução por
uma só vez. Ao ser constituído o Conselho, um terço de seus membros terá mandato, apenas de
dois anos, e um terço de quatro anos.
Disponível em:
http://www.rothen.pro.br/documentos/07capitulo2reformauniversitarioeoconselhofederaldeeducaca
o58579.pdf. Acesso em: junho/2012.

A partir da Reforma Universitária, promulgada pela Lei 5.540, de 1968, o
Curso de Pedagogia foi outra vez reformulado, deixando de ser uma Seção da
Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, para se desenvolver
na Faculdade de Educação, sendo reorganizado pelo Parecer n. 251/1969 que
indicava um currículo mínimo, constituído de sete matérias para o bacharelado:
Psicologia da Educação, Sociologia Geral e da Educação, História da Educação,
Filosofia da Educação, Administração Escolar e mais duas matérias, que poderiam
ser escolhidas pelas Instituições de Educação Superior – IES.
O Curso de Pedagogia estruturou-se, a partir da referida Reforma, com uma
parte comum (não diferenciada do Parecer n. 251/1962) e outra diversificada,
destinada à profissionalização de especialidades sugeridas pela Lei n. 5.540/1968,
que foram identificadas como habilitações. Foi abolida a distinção entre
bacharelado e licenciatura e instituída a licenciatura plena. Surgem dúvidas,
críticas e questionamentos, porque o documento estabelece as habilitações, mas
também possibilita autonomia às instituições formadoras, para se adequarem às
necessidades do mundo do trabalho (KULLOK, 2000).
Em 1976, Valnir Chagas consegue aprovação junto ao Conselho Federal de
Educação (CFE) para elaborar indicações que definiriam “o papel e os campos de
estudos próprios da Faculdade de Educação ou unidade equivalente” (CHAGAS,
1976, p. 9). Ele foi responsável pelo Parecer n. 70/1976, que evidenciou o seu
interesse em promover mudanças estruturais nos cursos de licenciaturas. Quanto
ao Curso de Pedagogia, sua intenção era redefini-lo. O documento provocou
críticas, discussões e fervorosos debates desencadeando a oposição dos
profissionais da educação, que a partir de 1978, intensificaram sua organização
como classe, devido à necessidade de participar ativamente nas questões que
emergiam na educação.
No ano de 1980, ocorreu a primeira Conferência Brasileira de Educação na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Organizou-se o Comitê
Nacional de Pró Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores que, em
1983, tornou-se a Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação

do Educador e, em 1990, em Associação Nacional para a Formação Profissional
de Educadores – ANFOPE6, com a função de articular os comitês que passariam
a ser criados, assim como as atividades de professores e de alunos voltados para
a Reformulação do Curso de Pedagogia.
“Na verdade, o I Seminário de Educação Brasileira é um marco histórico no
movimento dos educadores que aspiravam a subverter a tradicional ordem ‘de
cima para baixo' nas decisões sobre as questões educacionais” (BRZEZINSKI,
2006, p.99).
Vale destacar o eixo central da luta da ANFOPE (2002) orientado para a
construção de uma política global de formação, que favoreça a qualidade da
profissionalização e a valorização dos educadores. Neste prisma, verificaram-se
na literatura estudada, duas posições que geraram e, ainda ocasionam discussões
expressas, nos embates entre estudiosos que defendem a concepção da
Pedagogia como Ciência da Educação, formadora do “Pedagogo stricto sensu”,
(LIBÂNEO, 2002, p. 39) e pesquisadores ligados à ANFOPE, que “lutam” pela
constituição do Curso de Pedagogia como um espaço formador de docentes.
Tais colocações remetem à reflexão sobre a complexidade das questões,
que envolvem a formação do Pedagogo/Professor/Gestor no Curso de Pedagogia.
Evidenciam-se as inquietações ao constatar o posicionamento dos membros da
ANFOPE e das entidades, que se integram apoiando a posição pela formação do
educador de caráter sócio histórico e para o Pedagogo a base da formação sendo
a docência.
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A ANFOPE é entidade de caráter político acadêmico originária do movimento dos educadores na
década de 1970, constitui-se hoje em uma Entidade de referência no cenário nacional quando se
trata de desenvolver estudos, pesquisas e debater a formação dos profissionais da Educação. O
reconhecimento de sua importância e de suas contribuições se deve, sobretudo, à forma de como
seus membros se posicionam frente aos desafios historicamente colocados no campo educacional.
A Associação delimita, desse modo, uma atuação fundamental no debate e análise de políticas
educacionais, em particular no campo da formação dos profissionais da educação.
Disponível em: http://anfope.spaceblog.com.br/1032856/Documento-Final-2008/.
Acesso em: junho/2012.

Apresentam-se como aliados, fixando uma posição que representa um
esforço coletivo: o Centro de Estudos de Educação e Sociedade – CEDES7; em
igualdade de participação ressalta-se a Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação – ANPEd8 e, como não poderia ficar de lado, inclui-se,
ainda com representatividade o Fórum Nacional de Diretores de Faculdades
Centros Departamentos de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas
Brasileira – FORUMDIR9, presentes na configuração das DCN/2006 pelo
Conselho Nacional de Educação, todos a favor da docência como a base na
formação do Pedagogo. Entre os autores que defendem esta perspectiva
encontram-se Helena de Freitas (2006), Iria Brzezinski (2006), Leda Scheibe
(2006), Márcia Aguiar (2006) e Bragança (2009).
De outro lado, verifica-se o posicionamento de autores que afirmam a
Pedagogia como base da docência. Destacam-se José Carlos Libâneo (2006),
Maria Amélia Santoro Franco (2005) e Selma Garrido Pimenta (2004). Vale
ressaltar Libâneo que realçou a Pedagogia como “teoria e prática da educação”
(1998, p. 89). O autor considera a prática educativa como o “objeto peculiar de
estudo da ciência pedagógica, que dá unidade aos aportes das demais ciências
da educação” (1998, p.61) e, consequentemente, estuda “o fenômeno educativo
na sua globalidade” (1998, p. 89).
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O Centro de Estudos de Educação e Sociedade (CEDES), surgiu em março de 1979, em
Campinas (SP), como resultado da atuação de alguns educadores preocupados com a reflexão e a
ação ligadas às relações da educação com a sociedade.
Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br/sobreocedes.htm. Acesso em: junho/2012.
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A ANPEd é uma sociedade civil sem fins lucrativos que reúne sócios institucionais (os Programas
de Pós-Graduação em Educação) e sócios individuais (professores, pesquisadores e estudantes
de pós-graduação em Educação). A finalidade é o fortalecimento da pós-graduação e da pesquisa
na área da Educação no Brasil.
Disponível em: http://www.anped.org.br/. Acesso em: junho/2012.
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O Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros/Departamentos de Educação ou
Equivalentes das Universidades Públicas Brasileira (FORUNDIR) foi criado em 1992 e tem por
diretriz básica o fortalecimento do ensino público, gratuito e de qualidade em todos os níveis, em
especial, dos Cursos de Pedagogia e das Licenciaturas Plenas como espaços, por excelência, da
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Libâneo, ao analisar a proposta de diretrizes curriculares para o Curso de
Pedagogia elaborada pela Comissão de Especialistas em 1999, critica aspectos
semelhantes ao projeto aprovado pela Resolução CNE/CP n. 1/06 (BRASIL,
2006). Para ele, não há como formar em 3.200 horas, num mesmo curso, três ou
quatro profissionais, ou seja, um Professor, um Pedagogo (especialista da
educação), um Gestor Educacional e um Pesquisador.
Na visão de Libâneo (2002, p. 84):
Para se atingir níveis mínimos desejáveis de qualidade da
formação, ou se forma um bom professor, ou se forma um bom
gestor ou coordenador pedagógico ou um bom pesquisador ou
um bom profissional para outra atividade. Não é possível formar
todos esses profissionais num só curso, nem essa solução é
aceitável epistemologicamente falando. A se manter um só
currículo, com o mesmo número de horas, teremos um
arremedo de formação profissional, uma formação aligeirada,
dentro de um curso inchado.

As considerações apresentadas por Pimenta vão ao encontro das
observações de Libâneo. Pimenta define a Pedagogia como “ciência da educação
que tem a prática, a qual se constitui em seu objeto de estudo, como ponto de
partida e de chegada” (1997, p. 70).
A década de 1980 marca as tensões no campo educacional à luz de
calorosos debates sobre a

identidade e a valorização do profissional da

educação. Mudanças no cenário político brasileiro, sobretudo, com a nova
República e as perspectivas da democracia apontam a luta com início num
movimento nacional, que começou a traduzir as críticas e discussões pertinentes à
educação, não somente no que concerne à prática pedagógica, mas também em
relação à qualidade da educação brasileira, à medida que os profissionais que
nela atuam devem estar adequadamente qualificados para o exercício profissional.
Em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O Título VI, dos Profissionais
da Educação – Art. 62 estabelece que:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação,
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade
Normal.

O referido Art. 62 expõe a flexibilidade na oferta do curso de formação de
professores, à medida que há a possibilidade de ser oferecido tanto em nível
médio (na educação básica) quanto na educação superior tornando-se complexo
estabelecer um parâmetro para analisar qual nível está mais adequado. Isto
ocorre tanto no nível médio quanto na educação superior, pois ambos podem
ofertar cursos de formação de professores para Educação Infantil e anos iniciais
do Ensino Fundamental. Fica assim, o questionamento sobre a “abertura” deixada
na Lei ao prever um curso que pode ser ofertado em diferentes níveis da
educação escolar.
Através do Art. 63 da LDBEN/96, evidencia-se a configuração de um
modelo de formação profissional educacional: os Institutos Superiores de
Educação – ISE. Essas instituições de ensino superior para a formação docente
foram regulamentadas pelo Decreto Presidencial n. 3276/99 e, posteriormente,
pelo Decreto n. 3554/00 e o Decreto n. 3860/01, além dos pareceres do CNE,
como o Parecer CNE/CP n. 115/99, que instituiu as Diretrizes Gerais para os
Institutos Superiores de Educação. O inciso I, indica que estes institutos, também
destinam-se à formação de docentes para a Educação Infantil e para os primeiros
anos do Ensino Fundamental. O referido artigo determina que:
Os institutos superiores de educação manterão:
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica,
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de
docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do
ensino fundamental;
II - programas de formação pedagógica para portadores de
diplomas de educação superior que queiram se dedicar à
educação básica;

III - programas de educação continuada para os profissionais de
educação dos diversos níveis.

No texto do Art. 64 da LDBEN/96 há a definição, explicitando que o
Pedagogo poderá atuar na gestão da educação básica exercendo todas as
funções que refletem a dinâmica da escola, recebendo a formação necessária na
graduação ou em pós-graduação lato sensu.
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.

Observa-se, nas disposições do parágrafo 1º do Art. 67 da LDBEN/96 10, que
a “experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino”.
O parágrafo 2º, deste mesmo artigo, destaca que:
Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 4º e no § 8o do art.
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de
magistério as exercidas por professores e especialistas em
educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei
nº 11.301, de 2006).

Os artigos supracitados retomam a efervescente discussão sobre Curso de
Pedagogia, à medida que a abordagem do Art. 62 explicita que é admitida a
formação de docentes nos Institutos Superiores de Educação – ISE e, também,
nas Faculdades e/ou Universidades. O Art. 63, além de incluir dentre as
atribuições dos ISE, a manutenção do Curso Normal Superior para formação de
10

O parágrafo 1º do artigo 67 da LDBEN/96 foi renumerado pela Lei n. 11.301, de 2006.
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Acesso
agosto/2012.

em:

docentes para Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, permite a
critério das instituições de ensino, a possibilidade de formação pedagógica aos
portadores de diplomas de qualquer nível superior que quisessem se dedicar ao
magistério na educação básica (Art. 63, Inciso II).
No Art. 64 destaca-se a formação do Gestor, permitindo o oferecimento, a
critério da instituição formadora. No Art. 67, constata-se que o exercício da
docência é a base da formação que possibilitará a visão integral do contexto
escolar imprescindível para exercer a função de Pedagogo.
Verifica-se, com a LDBEN/96, que a formação do Pedagogo continua sendo
assunto para muitos debates e questionamentos provenientes das políticas
públicas que reascendem o embate tornando-o polêmico e plausível de análises e
investigações. Portanto, é de suma relevância destacar que ao manter a formação
dos professores nos cursos normais em nível médio ou superior e definir os
Institutos Superiores de Educação como principal locus da formação docente, o
Estado trouxe à tona, mais uma vez a discussão a respeito do Curso de
Pedagogia e da formação de professores conforme evidenciam Pimenta e Libâneo
(1999, p. 241):
A atuação do Ministério da Educação e do CNE na
regulamentação da LDBEN n. 9.394/96 tem provocado a
mobilização dos educadores de todos os níveis de ensino para
rediscutir a formação de profissionais da educação. A nosso
ver, não bastam iniciativas de formulação de reformas
curriculares, princípios norteadores de formação, novas
competências profissionais, novos eixos curriculares, base
comum nacional etc. Faz-se necessária e urgente a definição
explícita de uma estrutura organizacional para um sistema
nacional de formação de profissionais da educação, incluindo a
definição dos locais institucionais do processo formativo.

O ano de 1999 retrata um marco de grande importância, em decorrência do
movimento de discussão e elaboração das Diretrizes para o Curso de Pedagogia.
A Comissão de Especialista de Ensino de Pedagogia – CEEP, instituída para
elaborar o documento, desencadeou amplo processo de debate, em nível
nacional, com a participação das Instituições de Educação Superior , dando “vez”

e “voz” às suas coordenações de curso e às entidades da área, tais como, a
ANFOPE, a ANPEd, a ANPAE, CEDES, FORUMDIR e à Executiva Nacional dos
Estudantes de Pedagogia.
Os educadores e suas entidades acompanharam o movimento passo a
passo, estando presentes, mobilizando-se através de debates e reuniões,
orientados pelo princípio fundamental, que desde a promulgação da LDBEN/96 foi
firmado junto ao Ministério da Educação – MEC11, Secretaria de Educação
Superior (SESu)12 e Conselho Nacional de Educação – CNE: “as discussões das
Diretrizes da Pedagogia se inserem na discussão das orientações, políticas e
Diretrizes da Formação de Professores para a Educação Básica, não podendo,
portanto, ser aprovadas fora deste contexto”.
Esta formulação corresponde a uma expectativa histórica dos educadores
de construir uma política nacional de formação e, em seu interior, um sistema
articulado e integrado de formação dos profissionais da educação, contemplando
todas as modalidades e níveis até a pós-graduação e a formação continuada.
Em 2002 a Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia – CEEP e a
Comissão de Especialistas de Formação de Professores – CEFP, em conjunto,
elaboraram uma proposta de diretrizes para o Curso de Pedagogia. As duas teses,
apresentadas a seguir, reforçaram a proposta da CEEP de 1999.
Das duas tese, a primeira defende que a base da formação do Pedagogo
seria a docência:
O eixo da sua formação é o trabalho pedagógico, escolar e não
escolar, que tem na docência, compreendida como ato
educativo intencional, o seu fundamento. É a ação docente o
fulcro do processo formativo dos profissionais da educação,
11

O Ministério da Educação foi criado em 1930, logo após a chegada de Getúlio Vargas ao poder.
Com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública, a instituição desenvolvia atividades
pertinentes a vários ministérios como saúde, esporte, educação e meio ambiente. Até então, os
assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, ligado ao
Ministério da Justiça.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf. Acesso em: agosto/2012.
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A Secretaria de Educação Superior (Sesu) é a unidade do Ministério da Educação responsável
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ponto de inflexão das demais ciências que dão o suporte
conceitual e metodológico para a investigação e a intervenção
nos múltiplos processos de formação humana. [...] Assume-se,
assim, a docência no interior de um projeto formativo e não
numa visão reducionista que a configure como um conjunto de
métodos e técnicas neutros, descolado de uma dada realidade
histórica. Uma docência que contribui para a instituição de
sujeitos. (COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE
PEDAGOGIA, 2002, p. 4).

A segunda tese, também elaborada em conjunto pela CEEP e CEFP,
especificava que o Curso de Pedagogia é uma graduação, que devido sua
natureza seria, ao mesmo tempo, uma licenciatura e um bacharelado. Verificar-se
esta afirmativa trecho retirado do documento:
O curso de Pedagogia, porque forma o profissional de
educação para 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, é,
ao mesmo tempo, uma Licenciatura e um Bacharelado.
(COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE
PEDAGOGIA, 2002, p. 4)

O documento da ANFOPE, ANPEd e CEDES (2004) encaminhado ao
Conselho Nacional de Educação – CNE, considerou positiva a decisão do
Conselho, que foi de lidar, articuladamente, com as diretrizes da Pedagogia e as
diretrizes operacionais para a formação de professores e profissionais da
educação. Também foi destacada como positiva a decisão da Resolução 04/2004,
de adiar para outubro de 2005 as mudanças nos cursos de formação de
professores, para sua implementação em 2006.
Em março de 2005, o Conselho Nacional de Educação – CNE divulgou a
minuta do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN para o Curso de
Pedagogia que gerou, conforme já exposto, manifestações das várias forças. A
consequência desse processo foi a publicação de uma sucessão de projetos de
Resolução de DCN, expressando as inúmeras posições que disputavam o
conceito, as normas e a função do Curso Pedagogia.

Enfatizando a discussão sobre o Parecer CNE/CP n. 5/2005, aprovado em
13 de dezembro de 2005, o Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2005, p. 1),
em 2003, “designou uma Comissão Bicameral 13, formada por conselheiros da
Câmara de Educação Superior e da Câmara de Educação Básica, com a
finalidade de definir Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia”.
O primeiro passo foi:
[...] rever as contribuições apresentadas ao CNE, ao longo dos
últimos anos, por associações acadêmico científicas, comissões
e grupos de estudos que têm como objeto de investigações a
Educação Básica e a formação de profissionais que nela atuam,
por sindicatos e entidades estudantis que congregam os que
são partícipes diretos na implementação da política nacional de
formação desses profissionais e de valorização do magistério,
assim como individualmente por estudantes e professores do
Curso de Pedagogia.

Em seguida, foi promovida uma audiência pública, no mês de dezembro
daquele ano, na qual ficou evidente a diversidade de posições em termos de
princípios, formas de organização do Curso de Pedagogia e de titulação a ser
oferecida aos concluintes.
Periodicamente, conforme expõe o texto legal (BRASIL, 2005), havia
renovação dos membros do CNE, em maio de 2004, a Comissão Bicameral foi
recomposta com a incumbência de analisar as matérias referentes à formação de
professores, com prioridade para as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Pedagogia.
A Comissão Bicameral, conforme destaca o Parecer CNE/CP n. 5/2005
(BRASIL, 2005, p. 1), empenhou-se, com visão crítica e aprofundada, nos estudos
sobre as normas gerais e as práticas curriculares vigentes nas licenciaturas,
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devido à percepção da situação paradoxal da formação de professores para a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. Desta forma:
[...] Submeteu, à apreciação da comunidade educacional, uma
primeira versão de Projeto de Resolução. Em resposta a essa
consulta, de março a outubro de 2005, chegaram ao CNE
críticas, sugestões encaminhadas por correio eletrônico e postal
ou por telefone, assim como expressos nos debates para os
quais foram convidados conselheiros membros da Comissão.

É válido destacar que as DCN para o Curso de Pedagogia refletem as
proposições formalizadas, nos últimos 25 anos, de estudos sobre a realidade
educacional brasileira. Análises criteriosas foram realizadas com respaldo legal e
com a finalidade de diagnosticar e avaliar a formação e atuação de professores,
especificamente, conforme estabelecido no Parecer CNE/CP n. 5/2005 (BRASIL,
2005, p. 1-2), na “Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, assim
como em cursos de Educação Profissional para o Magistério e para o exercício de
atividades que exijam formação pedagógica e estudo de política e gestão
educacionais”.
Outro dado fundamental e imprescindível é a legislação pertinente, que
constituiu-se como base para os estudos. Dentre elas, destaca-se o Art. 205 da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O Parecer CNE/CP n. 5/2005 (BRASIL, 2005, p. 8) retrata as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, que resultaram do
determinado na legislação em vigor e de um longo processo de consultas e de
discussões, confrontados com práticas docentes, possibilidades e carências
verificadas nas instituições escolares, que possibilitou traçar o perfil do egresso do
Curso Pedagogia, considerando que:

• 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;
• 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;
• 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;
• professor é agente de (re)educação das relações sociais e
étnico-raciais,
de
redimensionamentos
das
funções
pedagógicas e de gestão da escola.

Desse ponto de vista, com base no Parecer n. 5/2005 (BRASIL, 2005, p. 8),
o perfil do graduado em Pedagogia deverá contemplar consistente formação
teórica, diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo do
curso. Assim sendo, o campo de atuação do licenciado em Pedagogia deve ser
composto pelas seguintes dimensões: a “docência na Educação Infantil, nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do curso de Ensino
Médio na modalidade Normal”, e também na Educação Profissional, na área de
serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam necessários
conhecimentos

pedagógicos;

a

gestão

educacional

compreendida

numa

perspectiva democrática no que tange “ao planejamento, à administração, à
coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos
pedagógicos”.

Destaca-se

ainda:

“análise,

formulação,

implementação,

acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais na área de
educação”. Com efeito, compete-lhe “a produção e difusão do conhecimento
científico e tecnológico do campo educacional”.
Por conseguinte, o documento oficial (BRASIL, 2005, p. 8) estabelece que o
egresso do Curso de Pedagogia deverá estar apto a “atuar com ética e
compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime,
igualitária [...]”.

Em 2006, o Curso de Pedagogia foi reestruturado com base na Resolução
do CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais – DCN para o Curso de Graduação em Pedagogia, reafirmando a
elevação da formação ao nível superior, definindo princípios, condições de ensino
e de aprendizagem e procedimentos para o planejamento e a avaliação,
norteando a organização e o funcionamento pelos órgãos dos sistemas de ensino
e instituições de educação superior de todo território nacional. Torna-se obrigatória
a reformulação do Curso de Pedagogia em licenciatura com a incumbência de
formar o docente e o gestor educacional.
As DCN/2006 expressam a política pública educacional brasileira
ressaltando a ampliação da formação inicial do Pedagogo. Observa-se essa
questão no Art. 2º ao descrever que resolve-se aplicar à formação de professores
a atuação em toda a educação básica, exercendo funções desde o magistério na
Educação Infantil, nos anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, além
dos cursos de Ensino Médio (modalidade Normal) e de Educação Profissional na
área de serviços e apoio escolar e, ainda, em outras áreas nas quais sejam
previstos conhecimentos pedagógicos.
O parágrafo único do Art. 4º destaca que as atividades docentes também
compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições de
ensino. No Art. 2º - parágrafo 1º das DCN/2006 a docência é definida como uma
ação educativa e o processo pedagógico como intencional e metódico, construído
nas relações sociais e desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos
inerentes aos processos de ensino e aprendizagem. O parágrafo 2º especifica que
o Curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação e
reflexão crítica, propiciará: “o planejamento, execução e avaliação de atividades
educativas”, sendo importante a contribuição de conhecimentos como “o filosófico,
o histórico, o antropológico, o ambiental ecológico, o psicológico, o linguístico, o
sociológico, o político, o econômico, o cultural”.

O Art. 3º, das DCN/2006 especifica, que o Curso de Pedagogia, deverá
qualificar, o futuro Pedagogo (o profissional da educação) trabalhará de forma
diversificada 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.

De acordo com o parágrafo único, do referido Art. 3º, para a formação do
licenciado em Pedagogia é central: “o conhecimento da escola como organização
complexa que tem a função de promover a educação para e na cidadania”. A
pesquisa também reflete um fator relevante tornando-a como “a análise e a
aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional” e por
fim encontra-se enfatizada “a participação na gestão de processos educativos e na
organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino”.
As DCN/2006 em seu Art. 4º, de forma explícita, no parágrafo único,
registra: “As atividades docentes também compreendem participação na
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino”, e nos incisos I, II e III,
atribuições de planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação, como atividades docentes. O Art. 5º, inciso XII, expõe que o Pedagogo
deverá estar apto a “participar da gestão das instituições, contribuindo para
elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do
projeto político pedagógico”; e de forma implícita em todos os demais quinze
incisos que compõem esse mesmo artigo.
Tomado sob essa perspectiva, o trabalho docente e a docência implicam
uma integração com o contexto mais amplo, com os processos pedagógicos e os
espaços educativos em que se desenvolvem, assim como demandam a
capacidade de reflexão crítica da realidade em que se situam. Com efeito, as
práticas educativas, inclusive a gestão educacional, definem-se e realizam-se

mediadas pelas relações socioculturais, políticas e econômicas do contexto em
que se constroem e reconstroem de forma dinâmica e participativa.
No Art. 6º das DCN/2006 inciso I, a estrutura do curso, “respeitadas a
diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de
um núcleo de estudos básicos”. Portanto, o aprofundamento de conteúdos básicos
é de fundamental relevância, sendo imprescindível contemplar “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”.
Neste prisma, a alínea b, do referido inciso I: “A aplicação de princípios da
gestão democrática em espaços escolares e não escolares”, assim como as
demais alíneas apresentam conteúdos que pertencem à gestão da educação
voltados aos princípios da gestão democrática em espaços escolares e não
escolares.
Destacam-se os conteúdos da gestão da educação, entendendo com Anísio
Teixeira (1968, p. 17) que “há no ensino, na função de ensinar, em gérmen,
sempre ação administrativa. Seja a lição, seja a classe, envolve tomada de
decisões, envolve administração, ou seja, plano, organização, execução,
obediente a meios e técnicas”, e assim de forma geral o docente também
“administra a lição ou a classe, ensina, ou seja, transmite, comunica o
conhecimento, função antes artística do que técnica, e orienta ou aconselha o
aluno, função antes moral, envolvendo sabedoria, intuição e empatia humana”.
Esta conceituação de Anísio Teixeira sinaliza o compromisso da gestão que
se faz em sala de aula do exercício da docência e também remete à compreensão
necessária para a elaboração do planejado e organizado em sala de aula.
Refere-se, portanto, à necessária direção do processo educativo que se faz único
com os mesmos princípios, valores, conteúdos humanos e “sabedoria” desde a
construção coletiva inicial do Projeto Político Pedagógico – PPP, que deve ser um
processo de (re)construído na gestão democrática da educação.
É gestão da escola, que acontece no dia a dia dos atores, que vivenciam a

ação na sala de aula e, de forma geral, o cotidiano escolar por meio da gestão do
ensino, da classe, das relações pessoais, do processo de aquisição do
conhecimento, enfim, como rezam as DCN/2006 – Art. 2º - parágrafo 1º, a gestão
ganha forma, à medida que compreende a docência como:
Ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional,
construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as
quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da
Pedagogia,
desenvolvendo-se
na
articulação
entre
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos
inerentes a processo de aprendizagem, de socialização e de
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre
diferentes visões [...].

A gestão educacional consiste, portanto, a partir desta definição, numa
visão de qualidade do processo, que deve ter como cerne o pleno
desenvolvimento do educando, em sintonia com a função social da escola,
pautada na LDBEN/96, Título I – Art. 1º - parágrafo 2º: “A educação escolar
deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”.
O Art. 14 da LDBEN/96 prescreve que os sistemas de ensino, ao definirem
as normas de gestão democrática do ensino público, devem considerar, entre
outros, os seguintes princípios: “I – participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola; II – participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”.
Torna-se claro, que além da questão pedagógica a Lei prevê a participação
de conselhos escolares, isto é, a comunidade escolar deverá atuar efetivamente.
Na sequência, a referida Lei no Art. 15, descreve que observadas as normas
gerais de direito financeiro público, “os sistemas de ensino assegurarão às
unidades escolares públicas da educação básica que os integram progressivos
graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira”.
Cabe à escola gerir, portanto, os profissionais que nela atuam e neste caso,
mais especificamente ao Pedagogo/Gestor administrar, de forma autônoma, as
questões inerentes ao contexto educacional, logo estão incluídos os recursos

financeiros.
No Art. 7º das DCN/2006 está determinado que o Curso de Licenciatura em
Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho
acadêmico, assim distribuídas:
I - 2.800 horas dedicadas às 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;
II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado
prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da
instituição;
III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento
em áreas específicas de interesse dos alunos, por meio da
iniciação científica, da extensão e da monitoria.

Tendo como perspectiva uma (re)construção, que envolve a participação e
dinamicidade, o Curso de Pedagogia se apresenta como uma formação que
favoreça à compreensão da complexidade da escola e de sua organização, que
propicie a investigação no campo educacional e da gestão em diferentes níveis e
contextos, à medida que o Parecer (CNE/CP n. 05/2005 p. 7) estabelece que é
central “identificar e gerir, em práticas educativas, elementos mantenedores,
transformadores, geradores de relações sociais e étnico-raciais que fortalecem ou
enfraquecem identidades, reproduzem ou criam novas relações de poder”.
Ao indicar o campo de atuação do licenciado em Pedagogia, o Parecer
(CNE/CP n. 05/2005, p. 8) ressalta a gestão educacional com 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 e formulação, implementação e

avaliação de políticas públicas e institucionais na área de educação”.
A formação para a gestão escolar, como indicada nas DCN/2006, traz como
características a democratização e a descentralização, rompendo com visões
anteriores,

explicitamente

fragmentadas

e

fortemente

centralizadas

na

organização escolar e nos sistemas de ensino. A questão volta-se para a
participação na gestão de processos educativos, na organização e funcionamento
de sistemas e de instituições de ensino, visando a uma organização democrática ,
portanto, participativa e transparente.
Dentre vários pontos a serem estudados, nos documentos oficiais, verifica-se
o impasse gerado pela LDBEN/96 ao estabelecer vários tipos de instituições como
espaços de formação de um mesmo profissional e a abertura deixada pelas
DCN/2006 que associa docência e gestão, orientando a formação do Pedagogo
nas duas áreas, ou seja, o profissional licenciado em Pedagogia ministrará aulas
e, também, poderá exercer a função de gestor educacional.
A seguir a abordagem será referente as concepções sobre docência e
gestão educacional direcionadas à formação docente e a gestão democrática com
base na legislação e produção acadêmica e, ainda, subdividida na gestão da
educação no sentido macrossocial e no sentido microssocial, que retrata cada
instituição de ensino.

3. CONCEPÇÕES SOBRE DOCÊNCIA E GESTÃO EDUCACIONAL

3.1. ABORDAGEM EM LINHAS GERAIS

As bases teóricas que nortearam a pesquisa se fundamentaram,
principalmente, nas concepções da formação de Professores e do Pedagogo e
são fontes de análises, reflexões, considerações e conclusões presentes nos
estudos de Nóvoa (1995), Pimenta (1999), Libâneo (2008), Bragança (2009),
Gracindo e Kenski (2001) e Fonseca (2004). A abordagem destes autores ampliou
o conhecimento sobre o tema, vislumbrando questões relacionadas à formação e
ao desenvolvimento profissional do Pedagogo, além da docência e, também, o
sentido da gestão educacional.
Vale salientar Nóvoa (1994, p. 3) ao afirmar que a construção de
conhecimento docente está ancorada num processo de reflexão crítica. Neste
prisma, destaca:
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de
conhecimentos ou de técnicas), mas assim através de um trabalho
de reflexibilidade crítica sobre as práticas e de (re)construção
permanente de uma identidade pessoal. [...] O processo de
formação está dependente de percursos educativos [...] O
processo de formação alimenta-se de modelos educativos, mas
asfixia quando se torna demasiado educador. A formação vai e
vem, avança e recua, construindo-se num processo de relação ao
saber e ao conhecimento [...].

Pimenta (1999, p. 31), ao expor que “a formação de professores na
tendência reflexiva se configura como uma política de valorização do

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e das instituições
escolares [...]” está em sintonia com Nóvoa (1992), sobretudo pelo fato de ambos
compartilharem a perspectiva de que a formação docente constitui um processo
de conhecimento e valorização profissional.
Para nortear o conceito de docência, que compõe a análise desta pesquisa,
e, também, configura-se como dimensão significativa da formação do Pedagogo,
foco deste estudo, destaca-se Libâneo (2002, p. 28) ao apontar que “verifica-se
uma ação pedagógica múltipla na sociedade, o pedagógico perpassa toda a
sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, abrangendo esferas mais
amplas da educação formal e informal”. Para ele “a ciência que investiga a teoria e
a prática da educação nos seus vínculos com a prática social e global é a
Pedagogia” (2008, p.16). O autor esclarece que “a Pedagogia, sendo ciência da e
para a educação, estuda a educação, a instrução e o ensino” (2008, p. 25).
Pimenta (2002, p. 28) afirma que a Pedagogia é uma reflexão teórica a
partir das práticas educativas. “A Pedagogia não se resume a ação dos docentes,
pois se todo trabalho docente é trabalho pedagógico, nem todo trabalho
pedagógico é trabalho docente”.
Libâneo (2008) e Pimenta (1999) compartilham da mesma conclusão em
relação ao conceito de Pedagogia e de docência. Pimenta expõe que “a
Pedagogia é uma ciência da educação e que uma das modalidades de inserção
profissional do Pedagogo é a docência”. A autora entende que “a Pedagogia é a
base da formação e da atuação profissional do professor [...]” (PIMENTA, 1999, p.
31). Os autores defendem a Pedagogia como base da profissão docente.
Os saberes docentes são pontos de referência, neste capítulo, voltado a
formação do Pedagogo, no que tange sua ação como professor em sala de aula e,
portanto, destaca-se Tardif (2002, p. 11), ao expor que os saberes dos docentes
não são flutuantes no espaço, pois “o saber dos professores é o saber deles e

está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de
vida e com a sua história profissional, com as suas relações com aos alunos em
sala de aula” e, desta forma, está integrado com os demais atores que fazem
parte do contexto escolar. Por isso é necessário estudá-lo relacionando-os com
esses elementos constitutivos do trabalho docente.
A gestão educacional, especificada de acordo com as DCN/2006, está
alinhada à formação do Pedagogo e, também, é enfoque do presente trabalho,
que analisou como está se delineando a formação do Pedagogo/Gestor.
Torna-se válido, portanto, discutir a conceituação de gestão educacional.
Nesta perspectiva, destacam-se Gracindo e Kenski (2001, p. 113), que expõem
suas considerações quanto ao uso das expressões “administração da educação” e
“gestão da educação”:
Algumas vezes, gestão é apresentada como um processo
dentro da ação administrativa, em outras, seu uso denota a
intenção de politizar essa prática. Apresenta-se também como
sinônimo de gerência, numa conotação neotecnicista, e, em
discursos mais politizados, gestão aparece como a nova
alternativa para o processo político-administrativo da educação.
É interessante verificar que tanto organismos internacionais
quanto os movimentos sindicais que postulam posições
avançadas na área optaram pelo termo gestão (grifos das
autoras).

É fato que não há democracia sem que os atores envolvidos no contexto
estejam integrados. Contudo, no que tange ao sistema escolar, a questão é
extremamente complexa. Fonseca (2004, p. 55) ressalta que a literatura sobre o
assunto é plena de conceitos que entendem gestão “como um conjunto de
intervenções, decisões e processos com certo grau de intencionalidade e
sistematização, tentando modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos
organizacionais e práticas pedagógicas”.
Os autores concordam que a mudança é plausível, necessária e requer o

exercício da autonomia e, consequentemente, a descentralização ganha espaço
para que se possa atingir o objetivo/meta, à medida que o sistema de ensino
viabilize mecanismos promovendo a gestão da educação com vistas à ação
democrática.
Para tanto, faz-se necessário promover junto aos profissionais da educação
e aos representantes da comunidade escolar encontros para discutir e tomar
decisões sobre as questões inerentes à escola, ou seja, a ações referentes à
gestão num contexto amplo voltado ao sistema escolar com vistas ao cotidiano da
escola.
Cabe considerar Libâneo (2003, p. 296) ao afirmar que:
[...] as análises críticas sobre o sistema de ensino e sobre as
políticas educacionais perdem a força analítica, se não tiverem
como referência a escola e as salas de aula, do mesmo modo
que os profissionais de determinado estabelecimento escolar
podem ter a eficácia de seu trabalho reduzida, se não tiverem
uma visão de conjunto do sistema de ensino nacional e
estadual. [...] A escola é a instância integrante do todo social,
sendo afetada pela estrutura econômica e social, pelas
decisões políticas e pelas relações de poder em vigor na
sociedade.

A LDBEN/96, em consonância com a Constituição Federal de 1988,
regulamenta a gestão democrática do ensino público, portanto o exercício da
autonomia ganha destaque. Luck (2005, p.17) está em sintonia com os
documentos legais, ao afirmar que o conceito de gestão está atrelado à
“mobilização de talentos e esforços coletivamente organizados, à ação construtiva
conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade
que cria um ‘todo’ orientado por uma vontade coletiva”. Desta forma, a gestão
participativa assume o papel central com a perspectiva de integração de forma
democrática.
Pedagogia e formação docente é o próximo enfoque, que tem dentre seus
objetivos apresentar a ação educativa na concepção de autores, que ilustraram o
fazer docente como um processo contínuo de reflexão sobre a prática pedagógica.

3.2. PEDAGOGIA E FORMAÇÃO DOCENTE

Se assumirmos o postulado de que os professores são atores
competentes, sujeitos ativos, deveremos admitir que a prática
deles não é somente um espaço de aplicação de saberes provenientes da teoria, mas um espaço de produção de saberes
específicos oriundos dessa mesma prática.
Maurice Tardif

A Pedagogia está diretamente ligada à ação educativa, na qual o professor
é o agente mediador do processo de ensino e aprendizagem. De acordo com o
dicionário Houaiss, a palavra professor origina-se do latim professor,ōris, “o que
faz profissão de, o que se dedica a, o que cultiva; professor de, mestre”, do radical
de professum, supino deprofitēri, “declarar perante um magistrado, fazer uma
declaração, manifestar-se; declarar alto e bom som, afirmar, assegurar, prometer,
protestar, obrigar-se, confessar, mostrar, dar a conhecer, ensinar, ser professor”.
Mestre: latim magĭster,tri, “o que manda, dirige, ordena, guia, conduz, diretor,
inspetor, administrador, o que ensina”, provavelmente por influência do francês
antigo maistre (c.1100

doc.

como le

plus

maistre,

“o

principal”)

ou

do

provençal maestre, como parecem mostrar as formas arcaicas maestre e meestre.
Educador, também do latim educātorōris, “o que cria, nutre; diretor, educador,
pedagogo” (PRADO, 2012). A palavra docente, do latim docere, significando “que
ensina”.
Trata-se de um adjetivo substantivado que provém de uma forma verbal
latina, o particípio do presente. Etimologicamente, essa palavra designa alguém
que, no momento, está a desempenhar a profissão de professor, está a ensinar .
(DINIS, 2012).
Considera-se que as quatro palavras: professor, mestre, educador e
docente simbolizam o Pedagogo, profissional que tem sua profissionalização
amplamente discutida no contexto educacional, à medida que a função docente do

Professor/Pedagogo é assunto fluente no meio acadêmico, desencadeando
pesquisas sobre o fazer docente.
Evidencia-se, conforme expõe Libâneo (1997), que a Pedagogia é uma
área do conhecimento que investiga a realidade educativa no geral e no particular
e desta forma, a atuação do Pedagogo, em todos os locais nos quais sejam
necessários conhecimentos pedagógicos, é ampla e vai além de aplicação de
técnicas e/ou estratégias que visam a estabelecer políticas educacionais.
Segundo Libâneo (1996, p. 127), o Pedagogo é o profissional que tem
competência e habilidades para atuar em várias instâncias da ação educacional,
“direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e
assimilação ativa de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de
formação histórica”. Tais qualidades devem ser adquiridas no decorrer do
processo de formação e no dia a dia do cotidiano escolar.
Ao discutir o Curso de Pedagogia, Libâneo (2002, p. 51) defende um
pressuposto que considera básico para o profissional oriundo deste curso, ou seja,
“em

todo

lugar

onde

houver

uma

prática

educativa

com

caráter

de

intencionalidade, há uma Pedagogia”. O autor parte do princípio que Pedagogia é
uma área de conhecimento que engloba toda a realidade educativa, pois concebe
o Pedagogo/Professor/Gestor como um profissional que lida com fatos, estruturas,
contextos e situações referentes à prática educativa em suas várias modalidades
e manifestações.
Essa concepção é defendida, além de Libâneo, por Pimenta (2002)
confirmando a posição de que as áreas de atuação dos Pedagogos são amplas
em nossa sociedade e que isso deve ser considerado na formação deste
profissional. Portanto, percebe-se que, mediante conhecimentos científicos,
filosóficos e técnico profissionais, a formação do Pedagogo busca a explicitação
de objetivos e formas de intervenção metodológica e, consequentemente, a
organização em instâncias da atividade educativa, que envolve o processo de
transmissão e apropriação ativa de saberes e modos de ação.

Sob a perspectiva de Libâneo (1996) a atuação do Pedagogo na escola é
imprescindível no apoio e supervisão aos professores, no que tange ao
aprimoramento do seu desempenho na sala de aula. Isto inclui um trabalho
dinâmico de interação, contribuindo nas questões relativas aos conteúdos a serem
ministrados; os métodos e técnicas adotadas; as formas de organização da
classe; a análise e compreensão das situações de ensino com base nos
conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do conhecimento
pedagógico e o trabalho docente inerente a ação profissional nutrido pelos
saberes que englobam a práxis docente.
Vale salientar, segundo Bombassaro (1992), que a palavra ‘saber’ pode ser
usada em diversos contextos e de vários modos. Para Platão, ‘saber’ denota uma
opinião verdadeira acompanhada de uma explicação e de um pensamento
fundado (episteme). Bombassaro (1992, p. 20) registra dois modos possíveis de
interpretação do uso da expressão ‘saber’. O primeiro está ligado à crença, já que
‘saber’ implica em ‘crer’. Neste caso, ‘saber’ que significa ‘crer em’. Este sentido,
revela uma forma proposicional, pois o conteúdo “é sempre expresso por uma
proposição, que pode ser verdadeira ou falsa”, mas que indica uma crença
pessoal em algo (que está sendo afirmado). O outro modo de interpretação do
‘saber’ está relacionado ao ‘poder’. Neste caso, dizer que ‘se sabe’ equivale a
dizer que ‘se pode’. O autor assinala que, no primeiro caso, o ‘saber/crer’ está
ligado a uma dimensão prática enquanto no segundo, o ‘saber/poder’ está ligado à
habilidade e à disposição.
Apontadas as vertentes do ‘saber’, à luz do contexto educacional, Pimenta
(2005) enfatiza que o saber docente não deve ser formado apenas da prática do
seu dia a dia, mas também nutrido pelas teorias da educação, onde ambos se
ressignificam concomitantemente, dotando os sujeitos de variados pontos de vista
para uma ação contextualizada e, assim, oferecendo perspectivas de análise para
que os professores compreendam os diversos contextos vivenciados por eles no
cotidiano escolar:

[...] os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos
saberes da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e
sendo por eles ressignificados. O papel da teoria é oferecer
aos professores perspectivas de análises para compreender os
contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de si
mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade
docente, para neles intervir, transformando-os. Daí é
fundamental o permanente exercício da crítica das condições
materiais nas quais o ensino ocorre (PIMENTA, 2005, p. 26).

O educador Antonio Nóvoa (1995) enfatiza que a qualificação profissional e
o aprender contínuo do professor são motores ativos da melhoria do ensino. A
partir das considerações do autor destaca-se que a identidade do Pedagogo está
atrelada ao processo de constituição da profissão docente.
Neste prisma, o processo de melhoria da escola pública no Brasil insere-se
nesta perspectiva e desencadeia o processo de produção de uma profissão: a
docência, estabelecida de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de
2006 como a base da formação profissional do Pedagogo, pois explica a relação
entre a discussão da formação de professores e, assim, do Curso de Pedagogia.
Nóvoa (1995, p.19) afirma que:
A profissão docente exerce-se a partir da adesão coletiva
(implícita ou explícita) a um conjunto de normas e de valores.
No princípio do século XX, este “fundo comum” é alimentado
pela crença generalizada nas potencialidades da escola e na
sua expansão ao conjunto da sociedade. Os protagonistas
deste desígnio são os professores, que vão ser investidos de
um importante poder simbólico. A escola e a instrução
encarnam o progresso: os professores são os seus agentes. A
época de glória do modelo escolar também é o período de ouro
da profissão docente.

O referido autor destaca que a formação de professores “tem ignorado,
sistematicamente, o desenvolvimento pessoal, confundindo ‘formar e formar-se’,
não compreendendo que a lógica da atividade educativa nem sempre coincide
com as dimensões próprias da formação” NÓVOA (1995, p. 24).

Ainda para Nóvoa (1995, p.24), o processo de formação docente “não tem
valorizado uma articulação entre a formação e os projetos das escolas,
consideradas como o autor organizações dotadas de margens de autonomia e de
decisão de dia para dia mais importantes”. Neste contexto, segundo ele “este dois
‘esquecimentos’ inviabilizam que a formação tenha como eixo de referência o
desenvolvimento profissional dos professores na dupla perspectiva do professor
individual e do coletivo docente”. NÓVOA (1995, p. 24).
Para complementar a essência da profissão docente, focaliza-se, na
proposta das DCN/2006, a preocupação com a complexidade dos saberes
docentes, à medida que expressam a política educacional brasileira, evidenciando
a ampliação da formação inicial do Pedagogo.
Observa-se essa questão no Art. 2º ao descrever que se resolve aplicar à
formação de professores a atuação em toda a educação básica, exercendo
funções desde o magistério na Educação Infantil, aos nos anos iniciais (1º ao 5º
ano) do Ensino Fundamental, além dos cursos de Ensino Médio (modalidade
Normal) e de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e, ainda,
em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
O parágrafo 1º do referido artigo, estabelece que a docência é definida como
uma ação educativa e processo pedagógico intencional e metódico, construído
nas relações sociais, ético raciais e produtivas e desenvolvendo-se na articulação
entre conhecimentos inerentes a processos de ensino e aprendizagem. Em linhas
gerais os saberes docentes destacam-se, como fator relevante, que se entrelaçam
aos saberes da prática, os quais congregam saberes diversos diante da
complexidade do processo educacional, no qual o Pedagogo/Professor/Gestor
está inserido.
O documento oficial estabelece que o processo pedagógico, concernente à
docência,

desenvolve-se,

de

forma

integrada

na

articulação

entre

“os

conhecimentos científicos e culturais, os valores éticos e estéticos inerentes ao
processo de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no
âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo” (Resolução CNE/CP 1/2006).

Neste prisma, a diversidade de conhecimentos necessários à formação
docente envolve a importância dos saberes relativos à ciência de referência para
sua qualificação e atuação, consubstanciando à pluralidade de saberes que se
insere na ação pedagógica.
Torna-se plausível, portanto, discorrer sobre atuação do professor, que
demanda o saber docente, pois cabe-lhe, no exercício do magistério, agir, pensar
e refletir sua prática, isto é, o processo de ensino e aprendizagem, pois permeia a
ação docente, que, de forma gradual e sistemática, deve se tornar um constante
processo de pensar e repensar, logo, volta-se à ação-reflexão-ação.
Bragança (2009) realça o valor da reflexão do professor acerca de seu
trabalho que o leva a tornar-se, também um pesquisador. O professor é aquele
que compreende, valoriza e reflete sua prática, isto é, vê-se como um profissional
reflexivo.
A referida autora apresenta Altet (2001, p. 30 apud BRAGANÇA, 2009) expondo que o professor magister ou mago é definido como intelectualista, pois “não
tem necessidade de formação específica ou de pesquisa, já que seu carisma e
suas competências retóricas são suficientes” (ibid.).
Contreras (2002) é mencionado por Bragança (2009, p. 90), ao afirmar “a
racionalização tecnológica do ensino, quando o docente vê sua função reduzida
ao cumprimento de tarefas e a intensificação do trabalho/rotinização das tarefas”.
A concepção do autor se assemelha ao segundo modelo de professor exposto por
Altet (2001), o qual está relacionado ao professor técnico, que de acordo com a
autora é aquele “que aparece com as escolas normais, onde se forma no ofício
por aprendizagem imitativa, e a ênfase nas competências técnicas é dominante,
bem como o ensino do saber-fazer” (ALTET, 2000, p. 31 apud BRAGANÇA,
2009). Verifica-se que este profissional é fruto de uma formação em que
predomina a técnica sem reflexão.
De acordo com a referida autora (2001, p. 32 apud BRAGANÇA, 2009) o
professor engenheiro, tecnólogo, encontra-se apoiado “sobre as referências
científicas das ciências humanas, racionaliza a prática e tenta aplicar a teoria, a

formação é essencialmente teórica, especializada no campo pedagógico e
didático”.
Por fim, destaca-se o professor profissional, prático reflexivo, sendo de
suma relevância, à medida que “pressupõe a dialética prática-teoria-prática, um
profissional capaz de analisar suas práticas, de resolver seus problemas, e cuja
formação se apoia sobre a prática e a pesquisa” (ALTET, 2001, p. 33 apud
BRAGANÇA, 2009).
Contreras (1997) compartilha desta concepção, afirmando a importância do
processo de reflexão crítica, que permite aos professores avançar na sua prática
transformando a ação pedagógica mediante sua transformação intelectual de
forma crítico-reflexiva.
Ao analisar as DCN/2006 para o Curso de Pedagogia, em linhas gerais,
encontra-se uma perspectiva que aponta para uma formação reflexiva, tomando a
pesquisa como princípio e, assim, desvelando os saberes fundamentais ao
exercício da profissão docente.
Gatti (2010) expõe sua visão sobre a importância de uma base sólida de
conhecimentos e formas de ação ao destacar que o improviso, não pode mais
fazer parte da ação docente, visto que a concepção referente a este profissional
está voltada a própria capacidade de reflexão sobre sua ação.
Nesta perspectiva, a autora compreende que:
[...] estamos saindo do improviso, da ideia do professor
missionário, do professor quebra-galho, do professor artesão,
ou tutor, do professor meramente técnico, para adentrar a
concepção de um profissional que tem condições de
confrontar-se com problemas complexos e variados, estando
capacitado para construir soluções em sua ação, mobilizando
seus recursos cognitivos e afetivos (GATTI, 2010, p. 1360).

Vale ressaltar a posição de Gatti (2010), interligando sua colocação sobre
a capacitação dos docentes, alicerçada com qualidade nas instituições
formadoras para construção dos saberes necessários à ação profissional.
Partindo desta premissa, o enfoque está na relevância dos saberes docentes com

o objetivo de refletir sobre a competência necessária a este profissional que tem
sua função permeada pelos diversos saberes, no que tange sua ação no contexto
escolar educacional.
Destaca-se o estudo de Monteiro (2001, p. 4), intitulado: Entre saberes e
práticas: a relação de professores com os saberes que ensinam. A autora sinaliza
o conceito de saber docente relacionado “a uma ferramenta teórica de grande
potencial por trazer, como pressuposto, o reconhecimento da existência de
saberes próprios dos professores”, que são sujeitos, com uma rica bagagem
histórica de vida. Portanto, “produzem e mobilizam

saberes

na sua prática

profissional onde a dimensão educativa representa uma dimensão estratégica e
fundamental”.
A abordagem da autora conduz à reflexão sobre o princípio de que há uma
base de conhecimentos dos professores desencadeando o fazer docente,
consubstanciado nos saberes relativos à sua qualificação inicial com pressupostos
teóricos apreendidos no processo de formação, que favorece a legitimidade da
profissão visando o aprimoramento da prática, ou seja, os docentes aprendem a
ensinar com a própria ação.
Compartilha-se com a visão de Monteiro (2000, p. 38) sobre a escola como
um espaço de produção e transmissão de saberes. O local do saber alimentado
pelo fazer, isto é, o saber da experiência. Nutre-se a constatação de que no
ambiente escolar os saberes são transmitidos pelos docentes num processo de
interação entre os seus pares e os discentes.
Segundo Monteiro (2002), “os saberes da experiência são [...] “o núcleo
vital do saber docente”, a partir do qual os professores tentam transformar suas
relações de exterioridade com os saberes, em relações de interioridade com sua
própria prática”.
Monteiro (2000, p. 129) descortina o saber da experiência no contexto
escolar destacando:
[...] no sentido de compreender a escola não apenas como
lugar de reprodução e/ou aplicação instrumental de
conhecimentos e saberes externos, mas como espaço de

produção de saberes sui generis, tanto para uso próprio quanto
para a formação inicial de novos professores.

O estudo de Monteiro (2002) vai ao encontro da concepção de Tardif (2002)
no que tange à ênfase do autor sobre a relação dos docentes com os saberes que
não é restrita a uma função de transmissão de conhecimentos já constituídos. Ele
explica que a prática docente integra diferentes saberes e que mantém diferentes
relações com eles. O autor define o saber docente “[...] 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, 2002, p. 36).
Fortalecendo a posição de Tardif (2002), a valorização da pluralidade e da
heterogeneidade do saber docente abrange a importância do saber experiencial,
considerando com igual relevância os saberes profissionais compreendidos como
conjunto dos saberes utilizados pelos docentes no cotidiano ao desempenhar
suas tarefas.
Os três aspectos: pessoal, profissional e organizacional são considerados
por Nóvoa (1991) como fundamentais no processo de uma formação contínua dos
docentes. O desenvolvimento pessoal do professor mediante formação crítico
reflexiva; o desenvolvimento profissional, ou seja, produzir a profissão docente
(identidade) a partir de questionamentos sobre a autonomia e profissionalismo e o
desenvolvimento organizacional, onde as inovações acontecem quando há
transformações no ambiente escolar. O fragmento de texto a seguir, confirma o
posicionamento de Nóvoa (1991, p. 25), :
[...] a formação deve estimular uma perspectiva crítico reflexiva,
que forneça aos professores os meios de um pensamento
autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação
participada. Estar em formação implica um investimento
pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os
projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade,
que é também uma identidade profissional. (NÓVOA, 1991, p.
25).

Ressalta-se Tardif (2002, p. 6) ao afirmar que os saberes que dão suporte
para “o ensino, tais como são vistos pelos professores, não se limitam a
conteúdos

bem

circunscritos

que

dependeriam

de

um

conhecimento

especializado”. O autor especifica que tais saberes abrangem uma grande
diversidade de objetos, de questões, de problemas que estão relacionados ao
trabalho dos próprios docentes. Os saberes são plurais, formados pelos saberes
da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes
experienciais.
Tardif (2002, p. 18) afirma: “[...] o saber dos professores envolve, no próprio
exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos,
provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente”. A
afirmativa do autor ilustra sua colocação destacando que “esse fio condutor
relativo à diversidade do saber dos professores permite também assinalar a
natureza social desse mesmo saber”.
Com base nos estudos sobre os saberes docentes, o ambiente da formação
dos professores configura-se numa diversidade de situações que diferem entre si.
De acordo com Tardif (2002, p. 39), o professor “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”.
A formação e profissão docente aponta para uma revisão da compreensão
da prática pedagógica do professor, que é tomado como mobilizador de saberes
profissionais. Considera-se, assim, que o profissional, em sua trajetória, constrói e
reconstrói seus conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos
mesmos, de suas experiências e de seus percursos formativos e profissionais.
De acordo com Pimenta (1999), é possível resgatar a importância de se
considerar o professor em sua própria formação, num processo de autoformação,
de reelaboração dos saberes iniciais em confronto com sua prática vivenciada.
Desta forma seus saberes vão se constituindo a partir de uma reflexão sobre a
própria prática.

Repensando a formação de professores a partir da análise da prática
pedagógica, a referida autora identifica o aparecimento da questão dos saberes
como um dos aspectos considerados nos estudos sobre a identidade da profissão
do professor. A autora parte da premissa de que essa identidade é construída a
partir da:
[...] significação social da profissão; da revisão constante dos
significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas
também da reafirmação das práticas consagradas culturalmente
e que permanecem significativas. Práticas que resistem a
inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades
da realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da
análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da
construção de novas teorias (PIMENTA, 1999, p. 19).

Os saberes necessários ao ensino são reelaborados e construídos pelos
professores “em confronto com suas experiências práticas, cotidianamente
vivenciadas nos contextos escolares” (PIMENTA, 1999, p. 29) e, nesse confronto,
há um processo coletivo de troca de experiências entre seus pares, o que permite
que os professores a partir de uma reflexão na prática e sobre a prática, possam
constituir seus saberes necessários ao ensino.
Desse modo, os saberes dos professores aprendidos durante a formação
inicial, relacionados aos saberes das disciplinas e aos saberes da formação
profissional serão reformulados e reconstruídos no dia a dia da sala de aula, a
partir dos saberes curriculares e da experiência e de outros saberes científicos da
formação continuada e do desenvolvimento profissional. Tardif (2002, p. 21)
contempla que:
[...] os saberes oriundos da experiência de trabalho cotidiana
parecem constituir o alicerce da prática e da competência
profissionais, pois essa experiência é, para o professor, a
condição para a aquisição e produção de seus próprios saberes
profissionais.

Evidencia-se que os saberes profissionais dos professores são, conforme já
destacados anteriormente, plurais, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio
exercício do trabalho, conhecimentos e manifestações de cada um. O
Professor/Pedagogo deve abarcar uma visão ampla das diferentes possibilidades
da educação e, assim, desenvolver habilidades e competências essenciais ao
exercício de sua função docente.
Mais uma vez, com base em Tardif (2002, p. 21), realça-se que ensinar é
mobilizar uma ampla variedade de saberes, “reutilizando-os no trabalho para
adaptá-los pelo e para o trabalho”. Desta forma, a experiência profissional mobiliza
um espaço onde o professor aplica saberes, sendo “ela mesma saber do trabalho
sobre saberes, em suma: reflexividade, retomada, reprodução, reiteração daquilo
que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de produzir sua própria prática
profissional”.
Configura-se que o saber do professor também pode estar inserido na sua
prática profissional em ambientes diversos, à medida que são experiências
tomadas ao longo do seu tempo do serviço profissional.
E, assim, são somadas às anteriores, que foram designadas como
didático-pedagógicas recebidos nas instituições formadoras, portanto, podem
interferir na sua prática como ofício de professor, ou seja, no exercício da função
docente.
A seguir, dar-se-á continuidade neste capítulo, enfocando a gestão
democrática: perspectivas da legislação e da produção acadêmica, que está
subdividida na gestão da educação: sentido macrossocial e, também na gestão
escolar: sentido micro voltado a cada instituição.
Neste contexto, o objetivo é apresentar as concepções de estudiosos sobre
o assunto e o aparato legal, que dá suporte a gestão democrática nas instituições
escolares, que têm a missão de zelar pela educação no Brasil.

3.3. GESTÃO DEMOCRÁTICA: PERSPECTIVAS DA LEGISLAÇÃO
E DA PRODUÇÃO ACADÊMICA

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Art. 206 inciso
VI, dispõe sobre a gestão democrática do ensino público, especificando os
princípios que regem o ensino:
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos
das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 53, de 2006);
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da
educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei n. 9394 de 20 de
dezembro de 1996 (LDBEN/96), em consonância com a CRFB/1988, traz como
princípios orientadores a gestão democrática do ensino público, tal qual explícito

no Art. 3º “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: inciso VIII
gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino”. Prosseguimento o Art. 12 refere-se aos 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 [...]”. O Art. 13
remete-se aos docentes que “incumbir-se-ão de: I – participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II – elaborar e cumprir plano
de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”. Para
ambos, a referida Lei faculta a liberdade da elaboração e desenvolvimento da
proposta pedagógica.
O Plano Nacional de Educação – PNE através da Lei n. 10.172, de 9 de
janeiro de 2001, em cumprimento ao artigo 87 a LDBEN/96, fortalece a visão de
que para o exercício da autonomia, as instituições deverão implantar a gestão
democrática promovendo “a efetiva desburocratização de descentralização da
gestão nas dimensões pedagógicas, administrativas e de gestão financeira”
(BRASIL, 2001, p. 111).
Outrossim, constituem-se dentre os objetivos e metas, a diretriz 11.2
referente ao financiamento e a gestão do PNE (2001, p. 111), a qual expõe que as
unidades escolares deverão “contar com repasse direto de recursos para
desenvolver o essencial de sua proposta pedagógica e para as despesas de seu
cotidiano”. Evidencia-se a gestão de recursos e, consequentemente, a autonomia
das escolas. Vale salientar, de acordo com o referido documento, que:
Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema de
ensino há de implantar gestão democrática. Em nível de gestão
de sistema na forma de Conselhos de Educação que reúnam
competência técnica e representatividade dos diversos setores
educacionais; em nível das unidades escolares, por meio da
formação de conselhos escolares de que participe a
comunidade educacional e formas de escolha da direção
escolar que associem a garantia da competência ao
compromisso com a proposta pedagógica emanada dos
conselhos escolares e a representatividade e liderança dos
gestores escolares (BRASIL, 2001, p. 111).

Pressupõe-se que com a implantação de um planejamento adequado, as
instituições escolares possam alcançar os resultados desejados, isto é, a
qualidade da educação, haja vista que os dispositivos legais explicitam a gestão
da educação pautada na democracia e, assim, a sociedade civil é convidada a
participar. Mais especificamente, a gestão democrática da educação está
caracterizada como um regime de colaboração na redação do PNE, que expõe
sobre o aperfeiçoamento em nível de “colaboração entre os sistemas de ensino
com vistas a uma ação coordenada entre entes federativos, compartilhando
responsabilidades” (BRASIL, 2001, p. 113).
A Conferência Nacional de Educação – CONAE é um espaço aberto pelo
Poder Público para que todos participem do desenvolvimento da educação
brasileira. No primeiro encontro, que aconteceu em 2010, foram apresentadas
diretrizes, metas e ações, objetivando discutir, entre outros fatores, a
democratização na educação.
Para que a política pública se concretize, de acordo com Fernandes (2010),
Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Educação e Coordenador da
Conferência, faz-se necessário que ocorra a efetiva participação da sociedade
brasileira.
O propósito da CONAE é de contribuir para a consolidação do novo PNE
(2011-2020), que encontra-se em análise no Congresso Nacional desde 2011. A
perspectiva é que as metas e objetivos para o ensino, no Brasil, abranjam todos
os níveis desde a Educação Básica até a Educação Superior. São vinte metas
para serem cumpridas até 2020. A expectativa maior volta-se para a última meta,
a mais polêmica, referente ao percentual do PIB que deve ser investido em
educação.
No tocante a gestão educacional a proposta do Projeto de Lei n. 8035/2010
visa, conforme registro da meta 7, atingir médias nacionais para o IDEB, tendo
como uma das estratégia, mais especificamente a 7.8:

apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante
transferência direta de recursos financeiros à escola, com vistas
à ampliação da participação da comunidade escolar no
planejamento e na aplicação dos recursos e o desenvolvimento
da gestão democrática efetiva. (PROJETO DE LEI n.
8035/2010, P. 9).

A meta 19, conforme exposto no Projeto de Lei (n. 8035, p. 19), também faz
referência à gestão vislumbrando a garantia, com base em lei específica, sendo
“aprovada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a
nomeação comissionada de diretores de escola vinculada a critérios técnicos de
mérito e desempenho e à participação da comunidade escolar”.
Segundo Dourado (2007, p. 925), as políticas que configuram a gestão da
educação no Brasil são inconclusas, descontínuas e carentes de planejamento
adequado.
[...] a constituição e a trajetória histórica das políticas
educacionais no Brasil, em especial os processos de
organização e gestão da educação básica nacional, têm sido
marcadas hegemonicamente pela lógica da descontinuidade,
por carência de planejamento de longo prazo que evidenciasse
políticas de Estado em detrimento de políticas conjunturais de
governo. Tal dinâmica tem favorecido ações sem a devida
articulação com os sistemas de ensino, destacando-se,
particularmente, gestão e organização, formação inicial e
continuada, estrutura curricular, processos de participação.

Destaca-se a colocação de Dourado (2007) sobre a influência de
organismos nacionais e internacionais, no tocante a elaboração das políticas
públicas que norteiam a educação brasileira que, consequentemente, promovem
críticas, à medida que aspiram a ideais desconfigurados à real natureza das
escolas que concretizam, na prática, a teoria indicada por meio dos múltiplos
instrumentos legais que como tal são teóricos.
Portanto, causam embates e tensões ao serem colocados em prática,
devido a dinamicidade e heterogeneidade das instituições escolares que são
organismos vivos de produção do conhecimento e da cultural do país.

3.3.1. A GESTÃO DA EDUCAÇÃO: O SENTIDO MACROSSOCIAL

Dourado (2007, p. 922) aponta a discussão sobre as políticas articuladas a
processos amplos, maiores que a própria dinâmica intraescolar que são
influenciados de forma regulatória a partir de “orientações, compromissos e
perspectivas - em escala nacional e mundial - preconizados, entre outros, por
agências

e/ou

organismos

multilaterais

e

fortemente

assimilados

e/ou

naturalizados pelos gestores de políticas públicas”.
O autor alerta que não se deve negligenciar o papel social da escola e dos
processos relativos à organização, cultura e gestão que são intrínsecos às
instituições escolares. Neste prisma, é essencial valorizar o contexto sociocultural
como o cerne na construção do Projeto Político Pedagógico, afinal o PPP retrata a
escola de forma teórica, contudo, reflete as ações e a prática do processo
educacional.
Torna-se válido ressaltar que o referido documento está voltado ao âmbito
singular de cada instituição, todavia comporta a política advinda do nível macro,
devido à exigência dos documentos legais.
O estudo de políticas e gestão da educação básica: limites e perspectivas
de Dourado (2007) expõe sobre a gestão escolar no que concerne o seu sentido
micro, à medida que desvela a influência de órgãos nacionais e, também,
internacionais. Esta abordagem remete a questionamentos, os quais implicam em
admitir que a educação no Brasil sofre interferências vindas de “fora” que
extrapolam o desencontro das reais necessidades educacionais da sociedade
brasileira e, ainda mais, são impostas de cima para baixo, ou seja, uma política
distanciada da realidade das escolas que são formadas pelos “atores” que fazem
parte do cotidiano escolar.
A abordagem sobre gestão insere-se na concepção de educação, que de
acordo com Dourado (2007, p. 923), está atrelada ao “processo amplo de
socialização da cultura, historicamente produzida pelo homem, e a escola, como

locus privilegiado de produção e apropriação do saber, cujas políticas, gestão e
processos se organizam, coletivamente, ou não, em prol dos objetivos de
formação”.
Conforme defende Paro (2001, p. 52), “a característica essencial da gestão
é a mediação para a concretização de fins”. Desta forma, torna-se fundamental a
coerência entre os seus objetivos e a mediação prática que lhe possibilita a
realização,

posto

que

fins

democráticos

não

possam

ser

almejados,

consequentemente, alcançados de forma autoritária e sim em comunhão e
sintonia com todos os envolvidos no contexto educacional.
Visando esclarecer a concepção de gestão da educação que difere da
gestão escolar, Sander (2007, p. 11-12) utiliza a expressão administração da
educação com o mesmo sentido da gestão da educação e, assim ressalta:
À luz da racionalidade global imposta por essa síndrome de
interações [entre o sistema educacional e os grandes processos
da sociedade: a economia, a política e a cultura],
desenvolveu-se a administração da educação como campo de
estudos e intervenção social, visando dar cumprimento à
missão especializada dos sistemas e instituições de ensino e
formação cidadã no seio da sociedade.

O autor tece sua crítica à concepção de gestão da educação democrática
que se baseia na interação objetivando a coparticipação da sociedade civil para
que em parceria promova o cumprimento da missão dos sistemas de ensino
público do país, pois a educação democrática pressupõe uma atuação efetiva de
todos os sujeitos e não apenas a “coparticipação”.
Os cenários apresentados, a partir da última década do século XX, enfocam
a autogestão da escola. Nesta perspectiva, Fonseca, Oliveira e Toschi (2004, p.
53) destacam que “essa nova visão sinaliza o estabelecimento de uma nova
cultura escolar, ancorada pelo tripé composto por estratégias de descentralização,
autonomia e liderança no âmbito escolar”.
Para Luck (2005), o conceito de gestão está atrelado à construção coletiva
e participativa inerente as ações educacionais, à medida que “o conceito de

gestão está associado à mobilização de talentos e esforços coletivamente
organizados, à ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho
associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade
coletiva” (LUCK, 2005, p.17). A colocação da autora incorpora a gestão da
educação ao fazer da gestão escolar vivenciada no dia a dia das instituições de
ensino. Em linhas gerais, evidencia o gestor alinhado ao exercício de sua função
de forma eficiente para que haja eficácia.
Dourado (2007, p. 940) traz à tona, também, esta visão de qualidade
pautada na forma organização das políticas públicas sobre:
Pensar a qualidade social da educação implica assegurar um
processo pedagógico pautado pela eficiência, eficácia e
efetividade social, de modo a contribuir com a melhoria da
aprendizagem dos educandos, em articulação à melhoria das
condições de vida e de formação da população.

A gestão democrática da educação se insere na natureza política da
descentralização que pressupõe um conjunto de ações integradas, as quais
implicam em transferir tarefas, encargos, decisões, enfim, são diversas atribuições
que devem ser geridas nos diferentes níveis administrativos (União, Estado e
Municípios). Portanto, vislumbra a gestão da educação de forma geral, isto é, em
nível macro, envolvendo o sistema escolar e seus respectivos responsáveis.
Segundo Wittmann (2004), a gestão escolar ancora-se em três aspectos
inalienáveis e interrelacionados: a competência técnica referente ao conhecimento
sobre a legislação educacional, portanto a atualização contínua. O segundo
aspecto suscita a liderança na comunidade sendo o cerne da atividade no
cotidiano das instituições. Como terceiro aspecto, destaca-se o compromisso
público-político inerente à profissão que se correlaciona as demais funções da
gestão escolar.
Para Dourado (2007, p. 79) a gestão democrática é entendida como uma
luta política num processo de constante aprendizado que “não se circunscreve aos
limites da prática educativa mas vislumbra, nas especificidades dessa prática

social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva
participação e de aprendizado do jogo democrático”. O autor chama atenção para
se “repensar as estruturas de poder autoritário que permeiam as relações sociais
e, no seio dessas, as práticas educativas” que estão inseridas no cotidiano das
instituições escolares e, portanto, são dignas de constantes revisões e
aperfeiçoamento, à medida que envolve questões próprias do ambiente
educacional.
É fato que não há democracia sem que os atores envolvidos no contexto
estejam integrados, contudo, no que tange ao sistema escolar, a questão é
extremamente complexa.
Fonseca (2004, p. 55) ressalta que:
a literatura sobre o assunto é plena de conceitos que entendem
gestão como um conjunto de intervenções, decisões e
processos com certo grau de intencionalidade e sistematização,
tentando modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos,
modelos organizacionais e práticas pedagógicas.

A mudança é plausível, necessária e requer o exercício da autonomia, e
assim a descentralização ganha espaço para que se possa atingir o objetivo/meta,
à medida que o sistema de ensino viabilizar mecanismos que promovam a gestão
da educação com vistas a ação democrática.
De acordo com Fonseca, Oliveira e Toschi (2004), nos textos legais, o que
mais se destaca é a responsabilidade pelo desenvolvimento do sistema escolar e,
também,

pela

realização

dos

princípios

fundamentais de

igualdade

de

oportunidades educativas e qualidade do ensino. Nesta perspectiva, é
imprescindível compreender que a participação não pode ser imposta e sim
espontânea,

caso

contrário

torna-se

limitada,

tímida,

fragilizada,

enfim,

pseudo-participação. Portanto, caracteriza-se que a descentralização esbarra no
desencontro, na falta de harmonia entre a sociedade civil e o Estado.
Nesse sentido, a gestão democrática e participativa pressupõe autonomia
escolar. Nogueira (1997, p. 12) aponta que a “descentralização produz poucos

resultados”, devido ao cenário de crises do Estado, da administração, da
federação, da representatividade política. Crises estas que interferem diretamente
no trabalho gestor educacional, expressando a desarticulação política e societal. O
autor também sinaliza a “ausência de comando unificado, legítimo e em condições
de coordenar, planejar e viabilizar a descentralização”. É de suma importância
analisar, sob o prisma de que para a gestão produzir resultado eficaz torna-se
necessário que o processo seja eficiente e, para tanto, todas as ações devem
estar interligadas,

funcionando

como

uma

engrenagem.

Para

que

seu

funcionamento flua com êxito, é fundamental que todas as peças estejam
articuladas, ou seja, todos compreendendo e participando ativamente do
processo.
Destacam-se os modelos de eficiência, eficácia, efetividade e relevância, à
medida que refletem a forma adequada de gestão que tem como foco o sucesso
que é adquirido passo a passo, promovido pelo estabelecimento de metas.
Segundo Sander (2007, p. 75-83) os termos são conceituados da seguinte forma:
eficiência – critério econômico que traduz a capacidade
administrativa de produzir o máximo de resultados como
mínimo de recursos, energia e tempo;
eficácia – é o critério institucional que revela a capacidade
administrativa para alcançar metas estabelecidas ou resultados
propostos;
efetividade – critério político que reflete a capacidade
administrativa para satisfazer as demandas concretas feitas
pela comunidade (…) refletindo a capacidade de resposta às
exigências da sociedade;
relevância – critério cultural que mede o desempenho
administrativo em termos de importância, significação,
pertinência e valor (...) guarda relação com as consequências
de sua atuação para a melhoria do desenvolvimento humano e
da qualidade de vida na escola e na sociedade.

Tais conceitos ilustram a gestão democrática participativa como uma forma
de gerir uma instituição de maneira que possibilite a participação, a transparência
e a democracia. Para Vieira (2005), o referido conceito de gestão representa um

importante desafio na operacionalização das políticas de educação e no cotidiano
da escola, uma vez que desencadeia uma participação social nas tomadas de
decisões; na destinação e fiscalização dos recursos financeiros, nas necessidades
de investimento, na execução das deliberações coletivas e nos processos de
avaliação da escola.
O Art. 14 da LDBEN/96 determina a gestão democrática à luz da legislação,
norteando o processo educacional no que se refere a forma como os sistemas de
ensino irão organizar-se para cumprir as orientações das políticas públicas:
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I. participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola;
II. participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.

No tocante ao Art. 15 a LDBEN/96 está exposto que “os sistemas de ensino
assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão
financeira, observadas as normas de direito financeiro público”.
Fica claro na regulamentação o princípio da autonomia, pois a Lei decreta a
gestão democrática com seus princípios muito amplos, determinando a
participação de todos. Entretanto, encontram-se estabelecidas diretrizes para
delinear essa gestão democrática, que apenas aponta o lógico, isto é, a
participação de todos os envolvidos.
Como já referido no presente trabalho, em 2006, o Conselho Nacional de
Educação (CNE) aprovou a Resolução n. 1, de 15/05/06, com as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de graduação em Pedagogia,
licenciatura, atribuindo ao Pedagogo o exercício da docência e, também, a gestão
educacional. O Art. 2º – parágrafo 1º ressalta a necessidade de compreender a
docência como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, que

para tanto é construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas.
Desta forma, influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia e,
assim, devem desenvolver-se na articulação entre conhecimentos científicos e
culturais, e ainda os valores éticos e os estéticos, que são inerentes aos
processos de ensino e aprendizagem, também de socialização e de construção do
conhecimento, pautado no diálogo entre diferentes visões de mundo.
Expressa no Parecer (CNE/CP nº 5/2005, p. 8) de forma ampla numa
perspectiva democrática, a gestão da educação visa à participação de todos como
promotora do sentimento de pertencimento à sociedade, de modo que cada
cidadão sinta-se envolvido e:
[...] 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.

A gestão da educação abrange os aspectos mais gerais, derivados das
mudanças que ocorreram no contexto macrossocial, por meio das políticas
públicas que por sua vez orientam a organização e o funcionamento das escolas,
que se inserem um sentido micro, ou seja, voltado a cada instituição escolar.
O próximo assunto abordará, conforme já mencionado, a gestão escolar
voltando-se ao seu sentido micro, com a perspectiva de apresentar que esta se
situa no âmbito da escola e, portanto diz respeito a tarefas que estão sob a
responsabilidade das instituições escolares.

3.3.2. GESTÃO ESCOLAR: SENTIDO MICRO VOLTADO A CADA
INSTITUIÇÃO

A expressão gestão escolar é enriquecida pelo significado da palavra
gestão. Para Cury (2002), gestão contempla tomada de decisões. O autor expõe
que o termo provém do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere, que significa:
levar sobre si, chamar a si, exercer, gerar. Deriva-se deste verbo: gestatio, ou
seja, gestação, percebe-se o ato pelo qual traz em si e dentro de si algo novo,
diferente: um novo ente.
Enfatizando ainda mais a perspectiva do autor:
Pode-se vislumbrar aqui a postura metodológica da maiêutica
socrática. A gestão implica um ou mais interlocutores com os
quais se dialoga pela arte de interrogar e pela paciência em
buscar respostas que possam auxiliar no governo da educação
segundo a justiça. Nessa perspectiva, a gestão implica o
diálogo como forma superior de encontro das pessoas e
solução de conflitos (CURY, 2002, p. 165).

Voltando-se ao que se pode dizer seu sentido micro, a gestão escolar se
situa no âmbito da escola e diz respeito a tarefas que estão sob sua esfera de
abrangência. Compreende a complexidade das questões inerentes à escola, numa
perspectiva micro, na qual o gestor de cada unidade escolar irá exercer a sua
função. A partir dos dispositivos legais, verifica-se, claramente, que o gestor para
atuar nos contextos escolares e não escolares, necessita de uma sólida formação
teórica tendo por base questões epistemológicas e práticas da docência e, no
mínimo, o domínio de habilidades manifestadas na concepção de gestão
democrática.
As responsabilidades do gestor escolar são várias, na medida em que ele é
responsável pelas questões pedagógicas, financeiras e administrativas e precisa
coordenar e controlar todos os setores do ambiente escolar, compreendendo sua

atribuição como gestor, incentivador e agente de transformação. Para que a
gestão da escola possa ser caracterizada como democrática, far-se-á necessário
um esforço coletivo entre os diversos componentes básicos como: constituição do
Conselho Escolar; elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP de maneira
coletiva e participativa; definição e fiscalização da verba da escola pela
comunidade escolar; divulgação e transparência na prestação de contas;
avaliação institucional da escola, coordenação e supervisão dos docentes,
discentes e equipe técnica e eleição direta para diretor(a). Enfim, a transparência
nas ações inerentes ao contexto educacional constitui-se como a essência da
gestão democrática da escola.
Na análise de Andrade (2004, p. 13), para organizar melhor o seu trabalho
e a escola, o gestor e a sua equipe poderão começar classificando as questões
mais desafiadoras da eficácia do processo de mudança rumo ao crescimento
organizacional. “É importante que os desafios classificados estejam definidos no
projeto pedagógico, que é a chave da gestão escolar”, sendo periodicamente
revistos, avaliando-se em qual questão a atuação da gestão da escola tem sido
mais ou menos expressiva.
Neste contexto, caberá ao Pedagogo/Gestor desempenhar um papel
fundamental na gestão democrática da escola. De acordo com Luck (2005), em
algumas gestões escolares participativas, os diretores dedicam uma grande parte
do tempo na capacitação de profissionais, no desenvolvimento de um sistema de
acompanhamento escolar e em experiências pedagógicas baseadas na
reflexão-ação. Para o sucesso da organização, considera-se relevante que a
gestão da escola busque a participação de todos e em diferentes cargos como
coordenadores, técnico-administrativos, serviços gerais e na função de professor
para uma melhor implantação dos objetivos almejados e um comprometimento
maior.
Destacando-se as considerações de Luck (2005, p. 15), “o conceito de
gestão participativa envolve, além dos professores e outros funcionários, os pais,
os alunos e qualquer representante da comunidade estejam interessados na

escola e na melhoria do processo pedagógico”. Trata-se do envolvimento de
pessoas nas questões da escola, no seu processo de tomada de decisões.
Para Libâneo (2003, p. 326-329), “não basta a tomada de decisões, mas é
preciso que elas sejam postas em prática para prover as melhores condições de
viabilização do processo de ensino-aprendizagem”. O autor reforça sua posição
sobre o princípio da autonomia que simboliza a liberdade na tomada de decisão
indicando que:
O conceito de participação fundamenta-se no princípio da
autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos
grupos para a livre determinação de si próprios, isto é, para a
condução da própria vida. Como a autonomia opõe-se às
formas autoritárias de tomada de decisão, sua realização
concreta nas instituições dá-se pela participação na livre
escolha de objetivos e processos de trabalho e na construção
conjunta do ambiente de trabalho.

Há também, de acordo com Moram (2003, p. 23), a inserção das novas
tecnologias na gestão escolar que é importante, uma vez que “hoje é necessário
que cada escola mostre sua ‘cara’ para a sociedade, que diga o que está fazendo,
os projetos que desenvolve, a filosofia pedagógica que segue, as atribuições e
responsabilidades de cada um dentro da escola”.
Nesta perspectiva, a participação dos responsáveis e dos alunos é
facilitada, bem como a troca de informações e experiências com a comunidade
escolar e a discussão e tomada de decisões são compartilhadas visando a
integração e ao trabalho coletivo com intencionalidade, pois todos contribuem com
o mesmo objetivo.
Mendonça (2001, p. 24) aponta que as pesquisas comprovam a ocorrência
de conflitos no âmbito escolar entre os segmentos que almejam participação e
autonomia e aqueles que detêm a hegemonia do poder, logo das decisões:
[...] ao contrário do que se idealiza sobre a convivência entre
membros da comunidade escolar, os mecanismos adotados
pelos sistemas não lograram pôr termo à guerra entre
segmentos. Diretores, professores e funcionários, com

prevalência dos primeiros, ainda monopolizam os foros de
participação. A escola pública ainda é vista pelos usuários como
propriedade do governo ou do pessoal que nela trabalha. O
professor comporta-se como dono do seu cargo, dos alunos e
de suas classes. O diretor funciona como guardião dessa
concepção, evitando interferências de servidores e de pais. As
legislações têm funcionado como mecanismos reguladores
dessa prevalência, uma vez que impõem critérios de
proporcionalidade na participação aos segmentos organizados
da comunidade escolar. Isso não impede, no entanto, que
permaneçam existindo comportamentos e atitudes de
dominação dos docentes sobre os demais membros, sob
argumentos que, em geral, se baseiam em questões ligadas à
competência pedagógica. Apesar das várias tentativas legais de
correção das distorções que privilegiam os segmentos docente
e administrativo, observam-se algumas legislações que chegam
a legitimar a restrição à participação dos pais e responsáveis.

As alterações no ambiente escolar refletem, direta e indiretamente, na
dinâmica da instituição e causam turbulências. Na teoria parece ser simples
modificar um documento, mas colocar em prática demanda tempo e, o mais
complexo, requer engajamento, interação, apoio e entendimento de todos para
que o processo possa fluir com êxito, pois a gestão educacional situa-se num
âmbito macro da educação, que delineia a gestão escolar na esfera micro, inclusa
em cada unidade escolar, na qual o Pedagogo é o Gestor.
Portanto, cabe ao Pedagogo/Gestor desempenhar o papel com eficácia
para promover e (re)desenhar a escola, conforme afirma Libâneo (2003, p. 333),
com a perspectiva de que a “autonomia é o fundamento da concepção
democrático participativa de gestão escolar”.
Para Nogueira (1997, p. 17) é primordial a existência de “um governo que
governe e, ao mesmo tempo, seja capaz de abrir mão de poder, isto é, seja capaz
de desvincular-se da utilização clientelista das políticas”. Vale salientar que a
participação exerce seu papel central quando há a representatividade para que os
direitos de todos sejam postos como o cerne da gestão escolar, logo, o que está
em pauta é o bem comum, enfim, o desenvolvimento do sistema escolar.
Deste modo, reconhece-se que a formação proposta para o profissional da
educação,

egresso

do

Curso

de

Pedagogia,

é

abrangente

e

exigirá

ressignificações da educação, da escola, de cursos de formação de professores,
da Pedagogia, da docência e da gestão da educação implantada através dos
dispositivos legais de acordo com as políticas públicas.
De acordo com os diversos autores aqui abordados, destaca-se a
relevância da gestão democrática e participativa para suprir a necessidade de
promover a educação com eficácia. Wittmann (2004, p. 21) alerta que “a
intervenção educativa da escola só faz sentido se, de fato, contribuir para a
formação das pessoas”. Gatti (2008, p. 60) afirma que “tomaram impulso nas
políticas de governos propostas de aprimoramento de gestores” e se refere ao
Progestão como um programa desenvolvido com maior ou menor amplitude em
todos os Estados do país. A posição da autora confirma que o fundamental se
circunscreve na reflexão sobre a formação deste profissional.
Desta forma, far-se-á imprescindível formar o Pedagogo para atuar como
Gestor num contexto diversificado e, cada vez mais, exigente, à medida que
desempenhará a função de transformar o educando objetivando ao seu pleno
desenvolvimento. Nesta perspectiva, é de suma relevância (re)pensar o papel das
instituições formadoras que têm o dever de cumprir as orientações estabelecidas
nos documentos legais advindas das políticas públicas.
Para tanto, tornar-se-ão necessários profissionais qualificados para que
possam exercer a função de Gestor com um olhar crítico e reflexivo no que
concerne a capacitação para atuar nas instituições, quer sejam escolares e/ou não
escolares, desempenhando a função de Pedagogo/Professor/Gestor, tarefa que
remete a exigência de atuar com comprometimento e engajamento, visando ao
desenvolvimento da educação brasileira.
A seguir a abordagem será sobre a metodologia eleita neste estudo; o
levantamento inicial de teses e dissertações, verificado em trabalhos entre os anos
de 2007 a 2012 e, também a apresentação da pesquisa, realizada nas quatro IES
com base na análise dos documentos de cada uma das instituições.

4. O CURSO DE PEDAGOGIA: CONHECENDO AS INSTITUIÇÕES

O Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da
prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização
e aos processos de transmissão e assimilação ativa de saberes
e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação
humana definidos em sua contextualização histórica.
José Carlos Libâneo

4.1. CAMINHOS TRILHADOS NA PESQUISA

A presente pesquisa está fundamentada na abordagem qualitativa, uma vez
que permite um plano de trabalho aberto e flexível o suficiente para abrigar
revisões a cada etapa metodológica, considerando também a perspectiva de
análise do contexto de formação do Pedagogo, tendo em vista contribuir para a
construção de uma educação de qualidade e transformadora. Assim, as técnicas
de coleta das informações pertinentes à pesquisa são, gradativamente,
reavaliadas e os fundamentos teóricos constantemente repensados como
proposto por Ludke e André (1995).
Para os pesquisadores qualitativos, a apreensão do significado pela
interpretação dos fenômenos observados é preocupação essencial. De acordo
com Ludke e André (1995), o estudo qualitativo é o que se desenvolve numa
situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano maleável e focaliza a
realidade de forma complexa e contextualizada. Portanto, traz à tona as questões
que emergem do cotidiano onde a pesquisa está acontecendo.
De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), as pesquisas
qualitativas permitem empregar um número diversificado de métodos e
instrumentos de coleta de dados, tais como: observação participante, entrevista
(individual ou grupal), grupo focal e análise documental. É um processo que

acontece a partir dos dados que são colhidos gradualmente e por isso precisa ser
flexível. Portanto, possibilita normas menos rígidas, à medida que o estudo vai se
construindo e nesta perspectiva o trabalho desenvolve-se paulatinamente.
O foco e o desenho do estudo não podem ser definidos a priori, devido a
realidade ser múltipla, logo construída socialmente numa determinada situação.
Neste sentido, de acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p. 147):
[...] não se pode apreender seu significado se, de modo
arbitrário e precoce, a aprisionarmos em dimensões e
categorias. O foco e o design devem, então, emergir, por um
processo de indução, do conhecimento e do contexto e das
múltiplas realidades construídas pelos participantes em suas
influências recíprocas [...].

Rizzini, Castro e Sartor (1999) afirmam que o pesquisador deve ser
reflexivo, autocrítico, pois compartilhar dúvidas e inquietações faz parte desta
atividade. As autoras consideram que não há como exercitar a prática da pesquisa
senão na ação, na qual o pesquisador vai construindo seu estudo, uma vez que se
aprende a pesquisar, pesquisando. O rigor e a objetividade garantem a pertinência
do trabalho, contemplando o que o pesquisador pretende fazer e o que
efetivamente faz desenvolvendo um trabalho claro, justificado e coerente.
Tomando
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desenvolvimento metodológico foi organizado considerando etapas que se
iniciaram com o levantamento do referencial bibliográfico pertinente ao estudo.
Fizeram parte da estruturação metodológica a análise documental, que
segundo Ludke e André (1995, p. 39):
Os documentos constituem também uma fonte poderosa de
onde podem ser retiradas evidências que fundamentem
afirmações e declarações do pesquisador. Representam ainda
uma fonte “natural” de informação. Não sendo apenas uma
fonte de informação contextualizada, mas surgem num
determinado contexto e fornecem informações sobre esse
mesmo contexto.

As políticas públicas retratadas por meio da Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional (BRASIL, 1996) e Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
(BRASIL, 2006) para o Curso de Graduação em Pedagogia foram analisadas,
criteriosamente e estão apresentados no capítulo I, pois constituem-se como uma
das etapas imprescindíveis deste estudo. Logo, constituíram o cerne para a
análise do estudo documental e para a pesquisa de campo. Como já registrado, o
Curso de Pedagogia passa por modificações, que implicam a (re)organização da
proposta pedagógica, sendo as DCN/2006 responsáveis por direcionar a
formação do Pedagogo futuro Professor/Gestor.
Através dos documentos oficiais de Instituições de Educação Superior – IES
que ofertam o Curso de Pedagogia foi comparada a forma como quatro
instituições organizaram o referido curso para atender à legislação vigente que
estrutura a formação do Pedagogo.
Elegeu-se analisar o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, que institui a
proposta pedagógica e a Matriz Curricular do Curso de Pedagogia de quatro
Instituições de Educação Superior – IES, do Estado do Rio de Janeiro, instituições
estas que tiveram seus documentos oficiais como fonte de análise da presente
pesquisa.
São duas universidades públicas a saber: Faculdade de Formação de
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ) e a
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FE/UFRJ).
Uma universidade privada confessional: Universidade Católica de Petrópolis
(UCP) e uma faculdade privada filantrópica: Faculdades Integradas Simonsen
(FIS), sendo nesta última as visitas in loco, resultando nas entrevistas
semiestruturadas que abarcam o trabalho de campo desta pesquisa.
É fato que a ação investigativa demanda envolvimento e aprofundamento
no contexto, portanto, estar inserido no ambiente torna-se um fator positivo para o
pesquisador. Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p. 148): “[...] nos
estudos qualitativos, a coleta sistemática de dados deve ser precedida por uma
imersão do pesquisador no contexto a ser estudado [...]”.

Conforme os autores acima mencionados, é de suma importância que o
pesquisador conheça o campo de pesquisa previamente, quer seja através de
leituras ou informações. O fundamental nesta etapa está em vivenciar o objeto de
estudo de forma direta, ou seja, aproximar-se do cotidiano para que possa
interar-se do dia a dia do espaço a ser observado.
Cabe aqui expor que a pesquisadora tem contato direto e prolongado com o
ambiente a ser pesquisado, pois em setembro de 2000 foi contratada como
funcionária para execer atividades administrativas. Iniciou suas atividades como
coordenadora e docente do Curso de Pedagogia em 2005. Assim sendo, há
envolvimento e conhecimento sobre as questões do curso em pauta. A
pesquisadora vivencia o dia a dia das Faculdades Integradas Simonsen – FIS (IES
onde a pesquisa de campo foi realizada), tornando-se a própria experiência
profissional uma rica fonte de dados. Entretanto, com a perspectiva de pesquisar e
refletir para construir um trabalho coerente, optou-se em delegar a tarefa de
responder pelo curso, por meio de entrevista, a uma docente/mestre membro
representante do Colegiado do Curso de Pedagogia.
De acordo com as FIS, o Colegiado do Curso atua de forma integrada
formando uma equipe, apoiando e contribuindo nas atividades pedagógicas.
Dentre as funções de seus membros há a orientação e supervisão do corpo
docente, no tocante à (re)elaboração das Fichas de Aula (documento
disponibilizado aos alunos, através do site para acompanharem as aulas) e o
Plano de Trabalho/Estudo das disciplinas que compõem a Matriz Curricular do
Curso. Conforme exposto no Projeto Político Pedagógico – PPC das FIS (2007, p.
3) “os professores do Colegiado do Curso tornam-se os ‘elos de ligação’ que
subsidiam a coordenação visando a melhor organização e funcionamento do
Curso”.
Os sujeitos entrevistados foram os professores que compõem o quadro de
docentes da instituição e, conforme já mencionado uma representante do
Colegiado do Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas Simonsen – FIS. A
escolha se deu devido à professora/mestra ter propriedade para responder sobre

o curso, haja vista que atua na instituição desde 1998, período este que
antecedeu as atuais DCN/2006. Portanto, participou da reestruturação da proposta
pedagógica que contempla a matriz curricular do Curso de Pedagogia.
Totalizaram-se

nove

entrevistas

semiestruturadas

com

professores

que

correspondem a 64% do corpo docente do Curso de Pedagogia da referida
instituição.
Seguidamente, complementa-se o trabalho com a organização e estudo dos
dados levantados tomando como referência a abordagem de análise de conteúdo,
que de acordo com Franco (2008, p. 10):
São perfeitamente possíveis e necessários o conhecimento e a
utilização da análise de conteúdo, enquanto procedimento de
pesquisa, no âmbito de uma abordagem metodológica crítica e
epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que
reconhece o papel ativo do sujeito na produção do
conhecimento. Isso não significa descartar os requisitos de
qualidade e de sistematização, o que, ao contrário, devem ser
resguardados para garantir a possibilidade de generalização
dos dados interpretados mediante a análise de conteúdo.

A autora expõe que a análise de conteúdo não se limita a análise das
mensagens e sim vislumbra analisar o conteúdo das mensagens que expressam
valores, crenças e/ou emoções. Neste prisma, Franco (2008, p. 19) aponta que o
ponto de partida é a mensagem “seja verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa,
figurativa, documental ou diretamente provocada. Necessariamente ela expressa
um significado e um sentido”.
Ao utilizar documentos, objetivando extrair informações, serão seguidas
etapas

e

procedimentos

como:

organização

de

informações

a

serem

categorizadas, análises e elaboração de síntese. Por meio do referido caminho
metodológico, especialmente o trabalho com as fontes documentais e as
entrevistas semiestruturadas têm-se a perspectiva de investigar em que medida
está ocorrendo, nas quatro Instituições de Educação Superior – IES, e mais
especificamente nas Faculdades Integradas Simonsen – FIS, a articulação entre a
docência e a gestão educacional, que é a orientação das DCN/2006, para a

formação do Pedagogo.
Foi feito um levantamento inicial das teses e dissertações no período de
2007 a 2012, no banco de dados da CAPES, o qual apontou que a formação do
Pedagogo traz inquietações sendo fruto de trinta e seis produções acadêmicas
voltadas à docência e a gestão educacional com enfoque teórico tendo como base
a análise documental. Embora o estudo tenha contemplado até o ano de 2012,
não foram encontrados, até o presente momento, trabalhos que se assemelham a
este estudo no referido ano, pois as pesquisas se voltam sobre a formação de
professores, mas não ao Curso de Pedagogia com base nas DCN/2006.
Dentre as produções encontradas entre os anos de 2007 a 2011, quatro
estão próximas à presente pesquisa, pois discutem as DCN, visando à formação
do Pedagogo. Entretanto, verificou-se que o foco são as políticas públicas como
produtoras do debate sobre a qualificação do futuro profissional da educação
básica sem a articulação entre a formação de docência e a gestão educacional, na
qual a presente pesquisa está ancorada.
Poppe (2011) aborda sobre a história do currículo, tendo como objetivo
discutir os sentidos de prática em disputa no currículo do Curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FE/UFRJ. A
pesquisa pautou-se na última reformulação (2004-2006), realizada para atender às
demandas institucionais e para se adequar às novas diretrizes curriculares
presentes na Resolução CNE/CP n. 1 de 2006.
O estudo trouxe à tona as atuais DCN, mas o enfoque está na prática de
pesquisa no curso de formação de professores como eixo central para
enriquecimento do currículo. Segundo Poppe, “a ação da docência e da
centralidade prática como estruturantes da base da formação inicial do Pedagogo
induziram mudanças com diferentes interpretações pelos professores formadores”.
(POPPE, 2011, p. 5). A autora identificou o empenho dos docentes pela
permanência e estabilidade da referida prática no currículo do curso.
Soares (2010) analisou o processo de construção das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia – DCNP no Brasil. O estudo

guiou-se pela identificação de ambiguidades nos textos elaborados pelos
representantes de diferentes projetos que disputaram o conceito de Pedagogia e a
proposta de formação do Pedagogo. A autora expõe que há imprecisões teóricas
nas DCN/2006 com relação a conceitos como Pedagogia, docência, gestão e
pesquisa.
Moreira (2009) analisou as mudanças ocorridas no currículo de um Curso
de Pedagogia, a partir da Resolução CNE/CP n. 1 de 15/05/2006. Através da
análise do currículo atual e de currículos anteriores, buscou a origem da
Pedagogia na história da Educação Brasileira e a constituição da profissão
professora na escolarização inicial, enfatizando a feminilização ao longo dos anos.
A autora, aponta no resumo do estudo, que os dados obtidos demonstram “as
representações sociais que alunas e professoras possuem a respeito dos
assuntos abordados”. O estudo resulta na confirmação da hipótese de que “existe
um distanciamento entre o que é proposto nos dispositivos legais e a prática nos
cursos de Pedagogia” (MOREIRA, 2009, p. 5).
Por fim, verificou-se que Fonseca (2008) concluiu que em meio aos debates
o novo currículo, com base nos documentos oficiais, reafirma a tradição
institucional, muito embora procurando superar seu caráter tecnicista, há intensa
fragmentação de seus conteúdos.
Ao realizar o levantamento nos anais do Encontro Nacional de Didática e
Práticas de Ensino (ENDIPE)14, mais especificamente no XVI ENDIPE – UNICAMP
– Campinas de 2012, que teve como tema geral Didática e práticas de ensino:
compromisso com a escola pública, laica, gratuita e de qualidade, foram
encontrados seis estudos sobre a formação de professores. Todavia, mais
especificamente sobre a ação do Pedagogo dois foram eleitos por serem mais
semelhantes à presente pesquisa.
14

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE) é um evento científico, no campo
educacional, que congrega pesquisadores e profissionais da educação que trabalham com
questões relacionadas a temática da formação docente, do ensino das diferentes disciplinas do
currículo. Esses profissionais são, em sua maioria, docentes e discentes que atuam nos programas
de Pós-graduação, nas Faculdades de Educação e nas redes de Educação Básica.
Disponível em: http://www.fae.ufmg.br/endipe/apresentacao.php. Acesso em: março/2013.

Mapeando os trabalhos apresentados, destaca-se: Smolka (2012), que
investigou a formação do professor e o lugar da didática e das práticas de ensino
em Cursos de Pedagogia. A autora resumiu seu trabalho expondo que
problematizou práticas e discursos de docentes em exercício, tendo por base o
material empírico de um projeto coletivo de pesquisa, que fora realizado numa
escola da rede pública do Estado de São Paulo. O estudo foi pautado nos
pressupostos da perspectiva histórico-cultural inspirados nas contribuições de
Vigotski (1994, 1995, 1996, 2000); Bakhtin (1981, 2003); Bourdieu (1996); Elias
(1998) dentre outros. A autora declara que as questões pertinentes ao estudo
permanecem em aberto, pois convocam a persistir nas investigações.
O segundo estudo é de Pinto (2012) sobre o Curso de Pedagogia no Brasil:
do bacharelado à licenciatura – da licenciatura ao bacharelado. O objetivo foi
contribuir com o debate sobre a criação do curso de Bacharelado em Pedagogia.
O autor argumenta que ao analisar as DCN/2006 teve a intenção de defender o
curso, para que fique, exclusivamente, centrado na formação de professores,
deixando a formação do Pedagogo para outras instâncias do referido curso.
O estudo de Pinto (2012) está alinhado à presente pesquisa, que também
focaliza as DCN/2006. Mas o enfoque foi investigar como se concretiza, nas
instituições formadoras, o cumprimento da legislação, no que concerne à
articulação entre a docência e a gestão educacional, diferentemente do referido
autor, uma vez que para ele a gestão deverá ficar a cargo de outras estruturas
organizacionais do Curso de Pedagogia.
A seguir apresentar-se-á a análise documental das quatro Instituições de
Educação Superior – IES, o qual formou o objeto de estudo, possibilitando
análises e considerações sobre como foi delineada a organização do Curso de
Pedagogia com base nos documentos das instituições.

4.2. ESTUDO DOCUMENTAL DE QUATRO INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR – IES

Conforme registrado no item anterior a este capítulo, foram analisadas as
propostas pedagógicas e as matrizes curriculares de quatro Cursos de Pedagogia,
As análises foram desenvolvidas com base na Resolução CNE/CP n. 1 de
16/05/2006; o documento oficial foi estudado profunda e criteriosamente,
fornecendo, portanto, a base para investigação.
A partir do referido estudo foi possível a elaboração de tabelas que se
encontram em anexo15, nas quais respectivamente estão: a análise da proposta
pedagógica dos Cursos de Pedagogia das quatro IES e tabelas distribuídas em
três Núcleos estabelecidos pelas DCN/2006. A perspectiva ao organizar estes
documentos foi de apresentar, de forma geral, como as IES estruturaram o
currículo do curso a partir das atuais exigências expressas através das políticas
públicas.
É importante destacar que das quatro instituições foi possível ter acesso ao
Projeto Pedagógico do Curso – PPC de duas instituições. Foram elas: a
Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro – FFP/UERJ (campus São Gonçalo) e as Faculdades Integradas
Simonsen – FIS. As informações das outras duas instituições a saber: Faculdade
de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FE/UFRJ e
Universidade Católica de Petrópolis – UCP foram obtidas através do site de cada
uma das instituições, que disponibiliza orientações tornando público dados que
possibilitaram este estudo.
A tabela de análise de conteúdo16, referente às propostas pedagógicas está
dividida em oito categorias que são: 1) áreas de formação indicadas pelas
DCN/2006 – Art. 4º; 2) concepção sobre Professor/Gestor; 3) concepção de
15
16

Tabelas em anexo – n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
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Gestor Escolar; 4) concepção de Gestão Educacional (espaços não escolares); 5)
concepção sobre a pesquisa na formação do Pedagogo; 6) cumprimento da carga
horária do estágio curricular supervisionado; 7) estágio, especificamente, voltado
para gestão educacional e 8) tempo para integralização e carga horária total do
curso.

4.2.1. ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CURSO DE
PEDAGOGIA DAS QUATRO INSTITUIÇÕES PESQUISADAS

De posse dos dados das IES, isto é, o material necessário para confrontar
com os documentos oficiais, que preveem o ordenamento dos cursos de
graduação, a análise foi realizada visando a verificar como e de que forma
acontece o cumprimento da legislação em vigor. Neste sentido, constata-se que
as quatros Instituições cumprem as exigências legais advindas das políticas
públicas de formação do Pedagogo/Professor/Gestor. Contudo, há divergências e,
também convergências que serão destacadas com a perspectiva de compreender
as diferentes concepções, interpretações e, certamente, os “caminhos” percorridos
pelas instituições.
Seguindo o roteiro elaborado, primeiramente a análise incidiu sobre a
proposta pedagógica, iniciando com o eixo que focaliza o aspecto referente às
áreas de formação indicadas pelas DCN/2006 em seu artigo 4º. Neste item todas
as quatro IES cumprem de forma adequada a orientação da Resolução CNE/CP n.
1, de 16/05/2006, ou seja, definem como campos de formação do Pedagogo a
docência da Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas
disciplinas pedagógicas do Ensino Médio e, também nas área de serviços e apoio
escolar e em outras áreas, nas quais sejam necessários conhecimentos
pedagógicos. Isto se dá pelo fato de tal procedimento ser uma determinação para
que o Curso de Pedagogia mantenha-se vigente, ou seja, é dever de cada

instituição, para oferecer o curso com base nas políticas públicas que instituem
através de diretrizes curriculares, as normas e procedimentos de oferta dos
cursos.
Partindo da premissa de que cada instituição tem suas particularidades, que
torna-as singular, a seguir será apresentada a abordagem de cada uma das IES
sobre as referidas áreas de formação do Pedagogo.
A Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
FE/UFRJ (campus Praia Vermelha)17 cumpre o texto legal, acima descrito e,
também apresenta em sua proposta de formação o enfoque dirigido à Educação
de Jovens e Adultos (EJA), à atuação na organização e gestão de processos
educativos em espaços escolares e não escolares e, ainda, à produção e difusão
do conhecimento científico e tecnológico do campo da educação.
A Universidade Católica de Petrópolis – UCP 18 registra no site da Instituição
que “desde 1962, forma educadores para exercer a docência na educação infantil
e nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como para atuar nas áreas de
Gestão Escolar e processos educativos em contextos não escolares”.
A Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro – FFP/UERJ (campus São Gonçalo) e as Faculdades Integradas
Simonsen – FIS, ambas destacam, na íntegra, o cumprimento oficial exposto no
texto do Art. 4º da Resolução em pauta:
O Curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação
de professores para exercer funções de magistério na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal; de
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos.
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Disponível em: http://www.educacao.ufrj.br/pedagogica.html. Acesso em: março/2013.
Disponível em: http://www.ucp.br/index.php/graduacao/cth/pedagogia. Acesso em: março/2013.

A FFP/UERJ19 apresenta o Art. 64 da LDBEN – Lei n. 9394 de 20 de
dezembro de 1996:
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.

Ao mencionar as legislações, a FFP/UERJ demonstra que houve um estudo
sobre os documentos relativos às políticas públicas, considerando a integralização
entre eles para que a organização do Curso de Pedagogia pudesse ser definida
na referida Instituição.
No segundo eixo, no que concerne à concepção das quatro IES sobre a
formação do Pedagogo/Professor/Gestor, verifica-se que na FE/UFRJ o Curso de
Pedagogia tem como objetivo formar profissionais para intervir nas diferentes
situações apresentadas pela realidade educacional brasileira. Para tanto, de
acordo com a referida IES, o Pedagogo deverá se capaz de pensar, decidir,
planejar, acompanhar, realizar e avaliar atividades educacionais em várias
instâncias e níveis.
Em sintonia com as exigências legais, a FFP/UERJ concebe docência como
centralidade na formação do Pedagogo/Professor/Gestor. No documento fica
explícito que os alunos interessados terão seus estudos aprofundados no
magistério, portanto, qualificar-se-ão para atuar na Educação Básica, mas também
serão formados para exercerem atividades na gestão escolar.
A UCP enfoca que foi ampliada a área de atuação do Pedagogo ao afirmar
que as exigências relacionadas à educação na atualidade requerem a ampliação
da compreensão quanto ao campo de trabalho dos Pedagogos. Mais
especificamente menciona que além da docência, também podem desempenhar
as funções de assessoria, coordenação, gestão e pesquisa nas escolas, nos
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Disponível em: http://www.ffp.uerj.br/. Acesso em: março/2013.

sistemas de ensino e demais ambientes educativos, como nos movimentos sociais
e nos espaços de educação não formal.
As FIS vislumbram preparar os Pedagogos para autodesenvolverem-se de
forma continuada, comprometidos com responsabilidade social e com a ética.
Neste sentido, a referida IES almeja que os futuros profissionais da educação
tornem-se permanentes sujeitos crítico reflexivos e criativos no exercício de sua
profissão. Aponta, ainda, que o Curso de Pedagogia deverá capacitá-los para
atuar na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de
instituições escolares e não escolares.
A concepção de gestão escolar, terceiro item analisado, percebida nas
quatro IES é a mesma estabelecida no enfoque anterior sobre a concepção de
formação do Pedagogo/Professor/Gestor. Pressupõe-se, portanto, que todas
compreendem que este profissional, Pedagogo/Professor, estará apto a exercer a
função de gestor das escolas de Educação Básica em todo território nacional.
Apesar dos textos serem muitos semelhantes, a FFP/UERJ esclarece que a
gestão e organização do trabalho na escola é pautada no campo de formação do
Pedagogo tendo em vista os processos administrativos e pedagógicos. Neste
prisma, tal campo necessita de uma formação orgânica capaz de articular
docência e gestão de forma a não fragmentar a atuação dos profissionais na
escola.
O quarto item analisado diz respeito à concepção de gestão educacional
nos espaços não escolares. Nesta categoria, tanto a FE/UFRJ, como a
FFP/UERJ, a UCP e, também as FIS repetem suas interpretações no que tange à
concepção sobre a gestão escolar. Logo, pressupõe-se que as quatro IES não
distinguem, pelo menos é o que se observa nas propostas pedagógicas, pois não
há diferenciação significativa entre gestão escolar e gestão educacional (incluindo
espaços não escolares). Apenas enfatizam que o Pedagogo deverá exercer
funções em instituições não escolares, mas não especificam quais funções.
Cabe esclarecer que a gestão escolar está pautada na esfera micro da
escola, ou seja, no próprio ambiente escolar de cada instituição de ensino.

Todavia, o conceito de gestão educacional coloca-se num âmbito macro da
educação, isto é, um nível amplo, pois está voltado às políticas públicas, que
delineiam a gestão escolar inclusa em cada instituição de ensino.
Neste contexto, retomando Luck (2005), o conceito de gestão está atrelado
à construção coletiva e participativa, própria das ações referentes ao espaço
educacional. A autora vislumbra a gestão da educação ao dia a dia da gestão
escolar, a qual se materializa no cotidiano das escolas, ou seja, o sentido da
gestão da educação é amplo, pois retrata os aspectos macrossociais, que por
meios das políticas públicas, que propiciam as ações nas escolas, refletem o
sentido micro voltado a cada instituição escolar.
À luz de uma abordagem mais específica para a gestão educacional em
espaços não escolares, evidenciam-se atividades educativas intencionais que
ultrapassam os domínios da escola, ou seja, vão além dos muros escolares,
estendendo-se em outras instituições sociais, como: ONGs, hospitais, empresas,
meios de comunicação em massa, enfim, onde houver necessidade de
conhecimentos educacionais o Pedagogo poderá atuar.
De acordo com Pimenta (2006), as atividades pedagógicas não se reduzem
ao contexto escolar e à prática docente. Para a autora, o Pedagogo ganha espaço
no ambiente não escolar, estabelecendo um vínculo necessário entre a ação
educativa intencional (inerente ao contexto educacional) e a dinâmica das
relações entre classes e grupos sociais.
Pimenta (2006, p. 120) desenvolve esta ideia da seguinte forma:
[...] o trabalho pedagógico não se reduz ao trabalho escolar e
docente, embora todo trabalho docente seja um trabalho
pedagógico. Vai daí que a base comum de formação do
educador deva ser expressa num corpo de conhecimentos
ligados à Pedagogia e não à docência, uma vez que a natureza
e os conteúdos da educação nos remetem primeiro a
conhecimentos pedagógicos e só depois ao ensino, como
modalidade peculiar de prática educativa. [...] A base da
identidade profissional do educador é a ação pedagógica, não a
ação docente. Com efeito, a Pedagogia corresponde aos
objetivos e processos do educativo.

Retomando ao quadro/tabela comparativo da proposta pedagógica, a
abordagem sobre a pesquisa na formação do Pedagogo, quinto item
categorizado, traz à tona o papel da pesquisa nas quatro IES.
A FE/UFRJ concebe a pesquisa como princípio educativo e transversal. A
instituição enfatiza que se trata de questões que emergem da vivência, do dia a
dia e da reflexão mesclando teoria e prática, perpassando e dialogando com os
diversos conhecimentos. Neste sentido, a pesquisa é fundamental, já que tem
como objetivo a formação do professor com um olhar de pesquisador, essencial
para a vida profissional.
Na FFP/UERJ a pesquisa insere, além do trabalho de monografia, para a
integralização do Curso de Pedagogia disciplinas ligadas à atividade de pesquisa
em educação. A instituição especifica que, para formar-se com uma visão de
pesquisador, faz-se necessário percorrer todo o curso acontecendo como
atividade cotidiana do seu corpo docente, na medida em que eles possam imbuir
os alunos no acesso metodológico em diferentes tipos de pesquisa assumindo o
papel de professor pesquisador/pedagogo, de intelectual que cria e recria sua
prática e, assim, compreendendo a escola como seu campo privilegiado de
reflexão. Enfim, a instituição incorpora em seu PPC (pág. 29) o “movimento de
pesquisa e reflexão sistemática sobre a prática educativa desenvolvida ao longo
do curso”.
O Projeto Pedagógico do Curso – PPC (pág. 29) ilustra a visão da
FFP/UERJ:
O eixo Pesquisa em Educação sistematiza o movimento de pesquisa e de reflexão sistemática sobre a prática educativa
desenvolvida ao longo de todo curso. [...] introduz-se, além do
Trabalho Monográfico para a conclusão do curso, disciplinas
ligadas à atividade de pesquisa em educação. No entanto
tem-se claro que a formação em pesquisa, para percorrer todo
o curso e sustentá-lo, necessita de que ela seja uma atividade
cotidiana do seu corpo docente, oportunizando aos alunos o
acesso metodológico em diferentes tipos de pesquisa,
considerando a escola como seu campo privilegiado de
reflexão.

A concepção sobre a pesquisa na UCP está convergindo com a FFP/UERJ
e a FE/UFRJ. Na Universidade Católica de Petrópolis, o Pedagogo percorre uma
trajetória de formação, visando “a pesquisa e a reflexão sobre a própria prática”,
que se fazem presentes ao longo de todo o curso. As atividades são
“traduzidas nas múltiplas disciplinas que se destinam à preparação de
professores”, portanto para qualificar os futuros Pedagogos.
As FIS apontam que há um Trabalho de Conclusão de Curso: TCC, o qual
ocorre levando-se em consideração os conhecimentos adquiridos durante o curso,
através da elaboração de uma monografia. A instituição expõe que para realizar a
pesquisa (trabalho final de curso) é imprescindível ocorrer o levantamento, a
organização e a análise de dados.
Portanto, o trabalho deve transparecer o conhecimento adquirido, a
capacidade de reconstrução desse conhecimento e de lidar com a pesquisa
científica. Entretanto, tais procedimentos são discutidos apenas numa disciplina
que tem como objetivo desenvolver a capacidade de articular ensino e pesquisa.
Em síntese não há a preocupação com a pesquisa ao longo do curso.
Dentre as quatros IES, somente as Faculdades Integradas Simonsen – FIS
diferencia-se do eixo da pesquisa, que é bem definido nas três outras instituições,
pois enfatizam este aspecto como uma diretriz orientadora do Curso de
Pedagogia.
Cabe uma reflexão sobre a importância da pesquisa no ambiente
acadêmico,

tendo

como

perspectiva

um

processo

de

construção

do

conhecimento. Logo, faz-se necessário o incentivo para que a prática investigativa
torne-se um hábito. Para Perrenoud (2002), especialmente nas profissões da área
humana, a competência profissional está relacionada à capacidade de gerenciar
situações complexas. “A figura do profissional reflexivo está no cerne do exercício
de uma profissão, pelo menos quando a consideramos sob o ângulo da
especialização e da inteligência do trabalho” (PERRENOUD, 2002, p. 13).
O quadro síntese, que segue adiante, retrata as análises sobre estágio,
especificamente, voltado para gestão educacional, sendo o sexto eixo norteador e

ainda apresenta a importância do cumprimento da carga horária do estágio
curricular supervisionado, que se refere ao sétimo eixo da presente pesquisa.

IES

FE/UFRJ

Resolução CNE/CP n. 1 de 16/05/2006
Cumprimento da carga horária do estágio curricular supervisionado
“- Prática de Ens. e Est. Superv. em Magist. das Disc. Pedag. do Ens.
Médio (180h);
- Prática e Estágio Superv. em Gestão de Processos Educacionais (180h);
- Prática de Ensino e Estágio Superv. em Educação Infantil (180h);
- Prática de Ensino e Est. Superv. em Séries Iniciais do Ensino
Fundamental (180h);
- Prática de Ensino e Estágio Superv. em Educação de Jovens e Adultos
(180h)”.
Total: 900h

FFP/UERJ

“O Estágio Supervisionado ocorrerá nos três últimos semestres do curso,
contando com cem horas a cada semestre, totalizando trezentas horas [...]
A cada semestre o Estágio será voltado para uma das áreas de formação
propostas pelo curso, a saber: Magistério da Educação Infantil, Magistério
das Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Magistério do Ensino Médio
(formação de professores) e Gestão Educacional”.
Total: 300h

UCP

“Estágio curricular supervisionado organizado em seis etapas da seguinte
forma: Educação Infantil (108h); Ensino Fundamental (108h); Gestão
Educacional (72h) e Contextos não escolares (72h)”.
Total: 360h

FIS

“O estágio curricular supervisionado encontra distribuído ao longo do
curso, de modo a assegurar aos graduandos experiência de exercício
profissional, em ambientes escolares e não escolares que ampliem e
fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências”.
Total: 300h

Quadro 1 – eixo sexto: Estágio, especificamente, voltado para gestão educacional. Eixo
sétimo: cumprimento da carga horária do estágio curricular supervisionado.
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base Resolução CNE/CP n. 1 de 16/05/2006.

O cumprimento da carga horária do estágio curricular supervisionado foi o
sexto eixo analisado. Está determinado nos documentos oficiais, logo, torna-se
um componente curricular obrigatório. A realização do estágio culmina com a
entrega da declaração de conclusão, ou seja, o documento comprobatório.
Das quatros IES pesquisadas, duas, a saber, FFP/UERJ e às FIS
compartilham da mesma carga horária total exigida pelas DCN/2006, que é igual a
300 horas. Logo, cumprem as normas estabelecidas legalmente.
No entanto, há diferenciação entre elas no que concerne à estrutura de
organização para o cumprimento da referida carga horária, devido às FIS
especificar que o estágio curricular supervisionado encontra-se distribuído ao
longo do curso e dividido em três disciplinas, nas quais os docentes acompanham
os futuros Pedagogos, com base no Manual de Estágio, organizado pela
instituição. Consta no referido manual que os alunos devem entregar um relatório
em cada uma das disciplinas de modo a assegurar aos graduandos experiência
no exercício profissional, em ambientes escolares e não escolares, sendo
obrigatório o cumprimento de 100 horas em cada uma das três disciplinas de
prática pedagógica.
Já na FFP/UERJ o estágio deve ser realizado nos três últimos semestres do
curso, nos quais o aluno deve cumprir 100 horas a cada semestre. A diferença
entre as duas IES está no período eleito para cumprir o estágio, isto é, nas FIS
ocorre ao cursar uma disciplina de prática pedagógica, que pode ser oferecida ao
longo do curso, seja, no 2º, 3º ou 4º períodos que correspondem a primeira
metade do curso. Entretanto, na FFP/UERJ, o cumprimento do estágio se dá nos
três últimos semestres, portanto, nos períodos finais, logo, na segunda metade do
curso.
A carga horária do estágio supervisionado da FE/UFRJ é de 900 horas,
sendo três vezes maior do que a determinação, mínima, oficial. Logo, está
totalmente divergente das demais IES aqui analisadas. Encontra-se distribuída da
seguinte forma: Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Magistério das
Disciplinas

Pedagógicas

do

Ensino

Médio

(180h);

Prática

e

Estágio

Supervisionado em Gestão de Processos Educacionais (180h); Prática de Ensino
e Estágio Supervisionado em Educação Infantil (180h); Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado em Séries Iniciais do Ensino Fundamental (180h) e
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos
(180h).
Na UCP o estágio curricular supervisionado tem carga horária total de 360
horas e é organizado em quatro etapas abrangendo: a Educação Infantil (108h);
o Ensino Fundamental (108h); a Gestão Educacional (72h) e os Contextos não
escolares (72h).
Quanto ao estágio, especificamente voltado para gestão educacional,
encontra-se em destaque a FE/UFRJ pelo fato de contemplar prática e estágio
supervisionado em Gestão de Processos Educacionais com 180 horas e a UCP
com carga horária de 144 horas em estágio curricular em Gestão Educacional e
estágio curricular em Contextos não escolares.
A FFP/UERJ também evidencia, através do PPC, que os discentes devem
cumprir o estágio a cada semestre, sendo este voltado para uma das áreas de
formação propostas. Está estabelecida da seguinte forma: Magistério da
Educação Infantil, Magistério das Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Magistério
do Ensino Médio (formação de professores) e Gestão Educacional.
Mas, nas FIS conforme estabelecido no Manual de Estágio Curricular
Supervisionado (2007, p. 2)20:

A finalidade do estágio é propiciar complementação do
ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados,
acompanhados e avaliados segundo os currículos, programas,
calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos
de integração, em termos de treinamento prático,
aperfeiçoamento técnico cultural, científico e relacionamento
humano, destinado à formação de professores para exercer
funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de
20

http://www.simonsen.br/pdf/manual-estagio-pedagogia.pdf.

serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam
previstos conhecimentos pedagógicos.

Com base no texto acima, constata-se que somente as FIS não especifica o
estágio em gestão educacional. A instituição utiliza a nomenclatura de estágio
supervisionado I, II e III. Portanto, pressupõe-se que interpreta em conformidade
com Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 – Art. 7º - inciso II: “300
horas dedicadas ao estágio supervisionado prioritariamente em Educação Infantil
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição”.
O quadro a seguir sintetiza os dados sobre o tempo para integralização e a
carga horária total do Curso de Pedagogia das quatro IES.

Tempo para
integralização
do Curso

Carga Horária
Total do Curso

FE/UFRJ

FFP/UERJ

UCP

FIS

4,5 anos
(9 semestres)

4 anos
(8 semestres)

4 anos
(8 semestres)

3,5 anos
(7 semestres)

3.435 horas

3.220 horas

3.832 horas

3.210 horas

Quadro 2 – Eixo oitavo: Tempo para integralização e carga horária total do curso.
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base nas Matrizes Curriculares dos Cursos de
Pedagogia das quatro IES pesquisadas.

Em relação ao tempo para integralização do Curso de Pedagogia, mais
uma vez a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
FE/UFRJ se sobressai. O Curso de Pedagogia é oferecido em maior tempo
comparando com as outras três instituições. O tempo mínimo de duração do

curso é de quatro anos e meio organizado em nove semestres, totalizando uma
carga horária de 3.435 horas. A extensão do tempo do curso não está em sintonia
com a carga horária, haja vista a UCP, que tem carga horária maior e tempo
menor que a FE/UFRJ. Observa-se que essas duas IES não conciliam carga
horária versus tempo de duração do curso.
Em segundo lugar, no tocante ao tempo de duração do curso, estão a
Faculdade de Formação de Professores do Estado do Rio de Janeiro –
FFP/UERJ com 3.220 horas para conclusão do curso e a Universidade Católica
de Petrópolis – UCP, pois ambas ofertam o curso em quatro anos distribuídos em
oito semestres, ficando a UCP com a maior carga horária igual a 3.832 horas.
Nas Faculdades Integradas Simonsen – FIS os discentes tem três anos e meio
para cumprir a carga horária exigida de 3.210 horas.
Constata-se, de acordo com os dados das IES analisadas, que todas
cumprem as determinações oficiais, na medida em que houve a confrontação
entre as DCN/2006 e as propostas pedagógicas das quatro instituições e,
também a partir desta análise documental, a investigação proporcionou uma visão
geral destas instituições que, conforme suas propostas, visam oferecer o Curso
de Pedagogia com carga horária diferenciada, mas com o objetivo de
proporcionar uma formação pautada nas políticas públicas.
A seguir o estudo conduz a análise sobre a Matriz Curricular das quatro IES
com o objetivo de compreender os critérios de distribuição das disciplinas que
contemplam o Curso de Pedagogia. A perspectiva é de comparar como ocorreu e
de que forma está a organização dos núcleos, estabelecidos pelas DCN/2006 –
Art. 6º, em cada uma das quatro IES que tiveram seus documentos analisados.

4.2.2. ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE
PEDAGOGIA DAS QUATRO INSTITUIÇÕES PESQUISADAS

A estrutura do currículo do Curso de Pedagogia, de acordo com as
DCN/2006 – Art. 6º, estabelece a organização do currículo pautado em três
núcleos a saber: I. Núcleo de Estudos Básicos; II. Núcleo de Aprofundamento e
Diversificação de Estudos e III. Núcleo de Estudos Integrados.
Ressaltando, conforme definido nos dispositivos legais, a importância de
respeitar, em âmbito nacional, a diversidade da sociedade brasileira, o primeiro
núcleo deverá abranger: o Núcleo de Estudos Básicos articuladores da relação
teoria e prática, considerado obrigatório nas IES. O referido núcleo compreende
os conteúdos de contexto histórico e sociocultural, a partir dos fundamentos
filosóficos,

históricos,

políticos,

econômicos,

sociológicos,

psicológicos

e

antropológicos.
Neste enfoque encontram-se as disciplinas que embasam a formação do
Pedagogo/Professor/Gestor que exercerá funções de magistério na Educação
Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, ministrando
disciplinas pedagógicas e atuará na área de serviços e apoio escolar e em outras
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Fazem parte do primeiro o núcleo as disciplinas de caráter obrigatório, isto
é, essenciais para a formação do Pedagogo. Como, por exemplo, Metodologias
(Conteúdo e Método) de Língua Portuguesa, de Matemática, de Ciências, de
História e de Geografia; Educação Infantil; Educação Especial; Educação
Especial, etc. Também complementam as disciplinas da área de Fundamentos
das Ciências que contribuem para a interpretação do fenômeno educativo e ainda
todas as estabelecidas pelas IES como básicas para a formação do Pedagogo.
O Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos volta-se às áreas
de atuação profissional atendendo a diferentes demandas sociais visando ampliar

os conhecimentos dos futuros Pedagogos de forma geral, isto é, far-se-á
necessário que o currículo das IES vislumbre ensinamentos e aprendizagens para
além das especificidades do curso, já que os profissionais são sujeitos históricos,
políticos e sociais que percebem o mundo de forma global.
O terceiro e último é o Núcleo de Estudos Integrados, tendo por objetivo
proporcionar o enriquecimento curricular e, para tanto, compreende a participação
em seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria
e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição de educação
superior, além de atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais
diferentes áreas do campo educacional e atividades de comunicação e expressão
cultural. Neste contexto, as IES têm autonomia para criar mecanismos de
aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo discente, através de estudos e
práticas independentes.
Observa-se, de acordo com as DCN/2006 – Art. 6º, que a estruturação da
Matriz Curricular do Curso de Pedagogia está voltada à organização subdividida
em três núcleos apresentada sob a forma de duas categorias, isto é, a primeira
categoria de formação básica, que correspondente, no mínimo, a 50% do tempo
curricular, e assim, estaria distribuído o corpo de conhecimentos do primeiro
Núcleo de Estudos Básicos. Esta seria a fração curricular obrigatória a todas as
IES e, portanto, a base comum de conhecimentos. Na categoria de formação
diferenciada, correspondendo até o máximo de 50% do tempo curricular, estariam
distribuídos os conhecimentos equivalentes ao segundo e ao terceiro núcleos.
A perspectiva da análise que será apresentada a seguir, tendo como
subsídio a matriz curricular das IES, é comparar como ocorreu e de que forma
está a organização destes núcleos em cada uma das quatro IES que tiveram seus
documentos analisados. Torna-se válido enfatizar que a distribuição das
disciplinas por núcleo teve como referencial o Art. 6º das DCN/2006.

IES

I - Núcleo de
Estudos
Básicos

II - Núcleo de
Aprofundamento
e
Diversificação de
Estudos

III - Núcleo de
Estudos
Integrados

Total de
disciplinas

FIS

29 disciplinas

14 disciplinas

10 disciplinas

53 disciplinas

UCP

36 disciplinas

09 disciplinas

11 disciplinas

56 disciplinas

FFP/UERJ

42 disciplinas

01 disciplina

07 disciplinas

50 disciplinas

FE/UFRJ

30 disciplinas

04 disciplinas

14 disciplinas

48 disciplinas

Quadro 3 – Núcleos com base nas DCN/2006 – Art. 6º.
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base nas DCN/2006 – Art. 6º.

As Faculdades Integradas Simonsen – FIS, reestruturaram a Matriz
Curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia com base nas DCN/2006,
consequentemente, a estrutura curricular foi organizada à luz dos três núcleos. O
referido documento, que se encontra em anexo 21, sinaliza de forma explícita cada
um dos três núcleos estabelecidos na Resolução CNE/CP n. 1, 16 de maio de
2006. O trabalho visou disponibilizar à comunidade acadêmica o entendimento
sobre a organização da referida matriz curricular do curso.22
Verifica-se nas FIS que vinte e nove disciplinas compõem o Núcleo de
Estudos Básicos, quatorze o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de
Estudos e dez disciplinas fazem parte do Núcleo de Estudos Integrados.
Totalizando são cinquenta e três disciplinas oferecidas em, no mínimo, 07
21

Matriz Curricular distribuída em Núcleos de acordo com a Resolução CNE/CP n. 1 de 16 de maio
de 2006 – Art. 6º – Anexo n. 10.
22

Disponível em : http://www.simonsen.br/pdf/matriz-curricular-pedagogia.pdf.
Acesso em: março/2013.

semestres (3 anos e meio).
Para tanto, é imprescindível que o aluno cumpra com êxito todas as
disciplinas, porque o insucesso em alguma disciplina implicará em mais um
semestre a cursar. Vale destacar, que das dez disciplinas do terceiro núcleo, três
estão relacionadas ao estágio curricular supervisionado com 300 horas que pode
ser cumprido ao longo do curso.
Ao distribuir as disciplinas nos três núcleos observa-se que quarenta e duas
disciplinas do currículo da Faculdade de Formação de Professores do Estado do
Rio de Janeiro – FFP/UERJ estão inseridas no primeiro, ou seja, a carga horária
da matriz curricular, volta-se especificamente para a formação de estudos básico.
Uma disciplina compõe o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos
e sete disciplinas constam do Núcleo de Estudos Integrados. Dessas, três
referem-se ao estágio supervisionado com 300 horas, que deve ser cumprido nos
três últimos semestres. Entretanto, o tempo mínimo para conclusão é de 8
semestres (4 anos) semelhante a Universidade Católica de Petrópolis – UCP.
A UCP conta com trinta e seis disciplinas no Núcleo de Estudos Básicos,
nove estão organizadas no Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de
Estudos e onze estão no Núcleo de Estudos Integrados. Total de cinquenta e seis
disciplinas. Das onze disciplinas do terceiro núcleo, seis voltam-se para o estágio
supervisionado somando 360 horas. Duas disciplinas referem-se ao estágio em
gestão sendo uma educacional e outra em contextos não escolares.
Trinta disciplinas formam o Núcleo de Estudos Básicos da Faculdade de
Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FE/UFRJ. Quatro
compõem o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos. Cinco das
quatorze disciplinas do Núcleo de Estudos Integrados contemplam o estágio
supervisionado, que tem carga horária de 900 horas. O Curso de Pedagogia da
FE/UFRJ tem carga horária total de 3.435 horas com tempo de duração, mínimo,
de 9 semestres (quatro anos e meio). Portanto, é o maior tempo de duração
dentre as quatro IES pesquisadas, ficando as FIS com o menor tempo: 7
semestres (3 anos e meio). Com o estudo comparativo, constata-se que as quatro

IES têm em média cinquenta e duas disciplinas, mais especificamente a FE/UFRJ
com quarenta e oito; a FFP/UERJ oferece cinquenta; as FIS tem cinquenta e três
e a UCP oferta cinquenta e seis disciplinas.
Vale ressaltar, que as duas instituições públicas têm o menor número de
disciplinas no total e, também na organização do Núcleo de Aprofundamento e
Diversificação de Estudos. Já na estrutura curricular das duas IES privadas, os
três núcleos estão organizados de forma mais equilibrada.
Verifica-se que há uma distribuição mais harmônica entre os dois primeiros
núcleos (Formação Básica e Aprofundamento e Diversificação de Estudos), nas
FIS e na UCP, retratando que as duas instituições privadas oferecem disciplinas
que permeiam a formação específica e a geral. Já nas duas instituições públicas:
FFP/UERJ e FE/UFRJ isto não ocorre, pois observa-se que há prioridade para as
disciplinas de formação específica, isto é, voltadas para o Núcleo de Formação
Básica.
Vale salientar, que todas as quatro IES, conforme já exposto anteriormente,
cumprem as determinações estabelecidas nos dispositivos oficiais e, mais
especificamente, nas DCN/2006 do Curso de licenciatura em Pedagogia, fato este
que engrandece as referidas instituições, pois o cumprimento da legislação, em
vigor, demonstra o comprometimento com o desenvolvimento da educação
brasileira.
Contextualizada esta etapa da presente pesquisa, referente ao capítulo 4,
o próximo e último capítulo abordará sobre o contexto educacional das FIS,
apresentando um breve histórico da instituição e, para finalizar, a pesquisa in loco
destacando o resultado e a análise dos relatos orais dos docentes, coletados por
meio de entrevistas semiestruturadas, que foram realizadas na referida IES com
64% do corpo docente do Curso de Pedagogia.

5.

O

CONTEXTO

EDUCACIONAL

DAS

FACULDADES

INTEGRADAS SIMONSEN – FIS

Compartilharmos, no dia a dia do ensinar e do aprender, ideias,
percepções, sentimentos, gestos, atitudes e modo de ação,
sempre ressignificados e reelaborados em cada um, vamos
internalizando conhecimentos, habilidades, experiências,
valores, rumo a um agir crítico reflexivo, autônomo, criativo e
eficaz, solidário. Tido em nome do direito à vida e à dignidade
de todo ser humano, do reconhecimento das subjetividades,
das identidades culturais, da riqueza de uma vida em comum,
da justiça e da igualdade social. Talvez possa ser esse um dos
modos de fazer Pedagogia.
José Carlos Libâneo

Cada instituição tem uma história que é a sua marca, seu sentido, seu
significado, seu caminho, enfim, sua trajetória que precisa ser valorizada e
respeitada. Visando apresentar a IES, que constituiu foco do trabalho campo,
segue um breve histórico das Faculdades Integradas Simonsen – FIS, enfatizando
o Curso de Pedagogia.
A instituição apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 23,
chamando atenção para a relevância do Projeto Pedagógico Institucional – PPI 24 e
os Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC 25, na medida em que os documentos
são elaborados de forma integrada com o objetivo de analisar e promover as
ações desenvolvidas na IES.
De acordo com o PDI (2007, p. 3), a instituição tem 42 anos de existência.
Foi fundada em 25 de agosto de 1971, credenciada pelo Decreto Federal n.
69.126. Integrada, inicialmente, pelas Faculdades de Administração, Contabilidade
e Economia Prof. Mário Henrique Simonsen e Faculdade de Educação Ciências e
23

Dados obtidos através do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
Disponível em: http://www.simonsen.br/pdf/pdi.pdf. Acesso em: março/2013.

24

Disponível em: http://www.simonsen.br/ppi.php. Acesso em: março/2013.

25

Disponível em: http://www.simonsen.br/secretariaonline/docs/ppc_pedagogia_2007.pdf.
Acesso em: março/2013.

Letras Mário Henrique Simonsen, sendo mais conhecida na região como
Simonsen.
As FIS está situada na zona oeste do Município do Rio de Janeiro no
Estado do Rio de Janeiro. Desde sua fundação tem como meta promover técnicas
de ensino junto ao corpo docente para que eles analisem e reflitam e,
consequentemente, propiciem a reflexão, despertando nos alunos o gosto para
muito além do simples aprendizado, ou seja, os alunos devem ser incentivados a
estudar através da “Técnica de Aprendizagem Aprender a Aprender”26, filosofia
institucional que fundamenta o trabalho pedagógico da instituição em todos os
cursos que oferece (PDI, p. 4).
Consta registrado no Projeto Pedagógico do Curso – PPC 27, que foi
disponibilizado pela instituição, que o Curso de Pedagogia das FIS foi reconhecido
há 36 anos através do Parecer do Conselho Federal Educação – CFE n. 12.132
de 06 de maio de 1977 e do Decreto n. 79.852 de 23 de junho de 1977,
oferecendo habilitações em: Administração Escolar, Orientação Educacional,
Supervisão Escolar (voltadas à gestão da escola) e a licenciatura no Magistério
das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio (referente a docência).
Durante 23 anos o curso contou com quatro habilitações, que passaram no
ano de 2000 por uma reestrutura para atender à demanda do mundo do trabalho.
A licenciatura passou a ser ofertada concomitantemente a cada uma das três
habilitações já existentes. Neste sentido, o curso transformou-se numa licenciatura
com prazo mínimo para conclusão de seis semestres (3 anos), com carga horária
de 2.826 horas.

26

Técnica de Aprendizagem: Aprender a Aprender – TAAA – filosofia pedagógica institucional no
tocante a incentivar o discente a ‘aprender a aprender’. Fundamentando toda a filosofia do trabalho
pedagógico, já que, hoje a nova tendência do mercado de trabalho frente ao processo de
globalização, exige um profissional que esteja constantemente atualizado, se antecipando,
pesquisando, desenvolvendo alternativas e implementando soluções, buscando adequar-se
continuamente às atuais necessidades que se impõem no cenário mundial.
27

O documento foi disponibilizado pelas FIS. Encontra-se disponível, para consulta, na Biblioteca
da instituição e também ao público acadêmico através do site da IES. Acesso permitido por meio
de senha.

Seis anos depois em 2006 com a aprovação das Diretrizes Curriculares
Nacionais DCN, do mesmo ano, o Curso de Licenciatura em Pedagogia das FIS
ganhou nova configuração.
A mudança foi bem significativa uma vez que alterou tanto o tempo de
duração do curso, como a carga horária total e, também, a estrutura pedagógica,
haja vista que as habilitações entraram em extinção, à medida que o curso
norteado pelos documentos oficiais ampliou a área de atuação do Pedagogo.
Atendendo à exigência legal, a oficialização da nova organização do curso se deu
com a publicação da Matriz Curricular em 05 de janeiro de 2007.
Atualmente o Curso de Pedagogia das FIS tem, em média, 830 alunos
distribuídos em quatorze turmas nos turnos: matutino, vespertino e noturno sendo
este último oferecido em dois horários, objetivando atender à necessidade dos
alunos

que

podem

optar

por

entrar

mais

cedo

(às

17h:35min)

e,

consequentemente, sair mais cedo (às 19h:45min) ou chegar mais tarde (às
19:50h) para sair ao término das aulas às 22:00 horas.
De acordo com o Projeto Político do Curso – PPC (2007, p. 11) das FIS a
missão do Curso de Pedagogia é:
Preparar Pedagogos para autodesenvolverem-se de forma
continuada, comprometidos com responsabilidade social, com a
ética e para tornarem-se permanentes sujeitos críticos
reflexivos e criativos no exercício de sua profissão,
capacitando-os na gestão de processos educativos e na
organização e funcionamento de instituições escolares e não
escolares.

O perfil do profissional28 do Pedagogo, conforme ressaltado na página
principal do curso, “deve incluir um conjunto de competências e habilidades, de
forma a garantir uma base consistente no exercício de sua função”. O texto traduz
a determinação da Resolução CNE/CP 1/2006.
A missão da IES está articulada às políticas públicas direcionadas à
28

Disponível em: http://www.simonsen.br/cursos/pedagogia/perfil-profissional.php.
Acesso em: março/2013.

educação, uma vez que prima pela formação de um profissional ancorado no
autodesenvolvimento, assim, capaz de atuar em ambientes escolares e não
escolares. No mesmo documento, ou seja, no PPC (2007, p. 12) a visão do curso
retrata a identidade profissional do Pedagogo, explicitando que a instituição tem
como meta:
Capacitar o Pedagogo como profissional multiqualificado com
capacidade em seu propósito de assumir de forma crítica,
criativa e construtiva a prática educativa diante da própria
amplitude da educação, como atividade mediadora no seio da
prática social, visando a docência como base obrigatória de sua
formação e identidade profissional.

O objetivo maior da instituição, conforme o texto acima, está em sintonia
com os documentos legais e enaltece a docência como a base, portanto, o
alicerce na formação do Pedagogo.
Para reafirmar a posição do Curso de Pedagogia, vale ressaltar a
expressão que traduz sua essência, disponível no site da IES, na página
principal29 do referido curso, expondo que “É a docência que possibilita ao
educador a visão integral do contexto escolar, indispensável para exercer a função
como Pedagogo”.
A seguir o presente capítulo mostrará o resultado e a análise dos relatos
orais dos docentes, coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas. As
entrevistas foram realizadas na instituição, em meio aos intervalos dos docentes
que aceitaram o convite para participar e, assim, contribuir com a pesquisa. A
perspectiva, além de conhecer ainda mais as FIS, é de colocar em diálogo a fala
dos docentes, logo, a percepção de cada um com as concepções expostas nos
documentos da referida instituição.

29

Disponível em: http://www.simonsen.br/cursos/pedagogia/. Acesso em: março/2013.

5.1 AS ENTREVISTAS: OS DOCENTES E SUAS PERCEPÇÕES

O Pedagogo será aquele profissional capaz de mediar teoria
pedagógica e práxis educativa e deverá estar comprometido
com a construção de um projeto político voltado à emancipação
dos sujeitos da práxis na busca de novas e significativas
relações sociais desejadas pelos sujeitos.
Maria Amélia Santoro Franco

A análise das entrevistas foi pautada nos referenciais teóricos e
metodológicos propostos neste estudo. Os eixos norteadores foram estabelecidos
à luz das políticas públicas30 uma vez que o objetivo geral da presente pesquisa é
analisar como se concretiza o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais
– DCN/2006 no Curso de Pedagogia das quatros instituições investigadas.
Vale salientar que nas duas IES públicas: Faculdade de Formação de
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FFP/UERJ e a
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FE/UFRJ e
na IES particular: Universidade Católica de Petrópolis – UCP a análise se deu por
meio dos documentos. Já nas Faculdades Integradas Simonsen – FIS, além do
estudo documental aconteceu a pesquisa in loco.
A organização dos eixos norteadores das entrevistas, além do aparato dos
documentos legais, deu-se com base no PPC e na Matriz Curricular, tendo a
seguinte definição: 1) história do Curso de Pedagogia das FIS no tocante à
organização político pedagógica antes das DCN/2006, que engloba as áreas de
formação do Pedagogo; 2) áreas de formação do Curso de Pedagogia nas FIS
indicadas pelas DCN/2006 – Art. 4º; 3) desenvolvimento de reformulação do
curso; 4) concepção sobre a pesquisa na formação do Pedagogo e 5) percepção
30

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei n. 9394/96 de 20 de dezembro de 1996 –
Diário Oficial da União (D.O.U.) de 23 de dezembro de 1996 e a Resolução do CNE/CP n. 1, de 15
de maio de 2006 - Diário Oficial da União (D.O.U.), Brasília, 16 de maio de 2006, Seção 1, p. 1,
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sobre a articulação entre docência e gestão educacional na formação do
Pedagogo.
Objetivando preservar a identidade dos docentes que participaram das
entrevistas semiestruturadas, foram utilizados nomes fictícios para identificar cada
um. Nesta etapa o estudo tornou-se mais “vivo” possibilitando unir teoria e prática,
isto é, ao ouvir os professores, a dinâmica do espaço educacional das FIS ganhou
voz trazendo à tona as questões que emergem no cotidiano da instituição e
apontam, de forma latente, suas características.
Foram entrevistados nove professores, o que corresponde a 64% dos
quatorze docentes que compõem o corpo docente do Curso de Pedagogia das
FIS31. De forma sintetizada encontra-se no quadro abaixo o tempo que cada
profissional atua na instituição.

Docentes

Tempo de
atuação
como
professor
nas FIS

Profª.
Neide

Prof.
Felipe

Prof.
Álvaro

Profª.
Jussara

Profª.
Dilma

Profª.
Maria

Profª.
Cíntia

Profª.
Rose

Profª.
Jéssica

40
anos

40
anos

26
anos

26
anos

15
anos

14
anos

07
anos

05
anos

04
anos

Quadro 4 – Tempo de atuação de cada docente nas FIS.
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base nas entrevistas realizadas nas FIS.

Os docentes, sujeitos desta pesquisa, passaram pelos diferentes momentos
do curso, já que a maioria vivenciou, na prática, a reformulação em função dos
documentos legais. Tal vivência e experiência abarcaram conhecimentos
relevantes sobre o curso e, assim, seus relatos tornaram-se valiosas fontes neste
estudo.
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Dois docentes entrevistados atuam na IES há 40 anos. Pressupõe-se que a
história profissional destes mestres mescla-se com o histórico do Curso de
Pedagogia e com a própria história das FIS.
Apenas duas professoras iniciaram suas atividades após a implementação
do atual currículo. Entretanto, uma delas, a professora Cíntia, realizou o Curso de
Pedagogia na própria instituição. Desta forma, ela participou e ainda vivencia o
contexto pedagógico nas suas duas vertentes, ou seja, como discente num
período anterior à mudança e, atualmente, como profissional, uma vez que atua
na IES desde o ano de 2006 e, assim, presenciou o período de transição advindo
com a mudança estrutural do curso. A outra professora, que também foi aluna das
FIS, foi contratada em 2009 como docente, é funcionária da instituição desde 2007
tendo regime de trabalho como docente de tempo integral. Com este histórico
profissional, a professora Jéssica está envolvida no dia a dia das FIS de forma
direta.
Tendo como referência o primeiro eixo norteador cujo tema é a história do
Curso de Pedagogia das FIS, com enfoque maior para a organização político
pedagógica antes das DCN/2006, constata-se, através dos relatos dos
professores, que o formato do curso, anterior às diretrizes, era dividido em quatro
habilitações das quais três contemplavam a formação de especialistas e a
licenciatura para o Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio. Este
formato confere com os documentos da instituição, ou seja, o PPC e a Matriz
Curricular do curso.
A organização da estrutura curricular das FIS, anterior aos documentos
legais de 2006, encontra-se sintetizada nos relatos das professoras Neide, Cíntia
e Maria.
Antes das Diretrizes, o Curso de Pedagogia formava
professores para o curso normal, lógico nas disciplinas
Pedagógicas e também especialistas em Orientação
Educacional, Administração Escolar e Supervisão Escolar [...].
(Relato oral Profª. Neide).

Antes das diretrizes de 2006, ele foi um curso que estava
aprimorado para a Pedagogia. Formação do Pedagogo nas
especificidades. Então, ele formava o Pedagogo para a
docência do ensino médio que era o professor para atuar com o
curso normal nas disciplinas pedagógicas e para as áreas de
especificidades Orientação Educacional, Gestão Pedagógica,
Administrador Educacional e o Supervisor Educacional
Supervisor Pedagógica.
(Relato oral Profª. Cíntia).
Eu entrei em um curso de especialista, então tinham quatro
habilitações e que o aluno poderia escolher em duas e duas,
mas geralmente eram aquelas que fluíam concomitantemente
[...].
(Relato oral Profª. Maria).

O Curso de Pedagogia anterior às DCN/2006 fragmentado em habilitações,
no que concerne às especificidades, podia ser oferecido de acordo com a
proposta de cada IES, sendo assim não enfatizava a docência, aliás este não era
o enfoque do referido curso.
Neste prisma, a discussão girava em torno das habilitações que
propunham a formação de especialistas em Educação, isto é, administradores,
orientadores e supervisores, pois formava-se o Pedagogo como bacharel podendo
atuar nas instituições escolares, entretanto, não necessariamente este profissional
era docente.
É importante salientar, como apresentado no primeiro capítulo da
dissertação, que, no contexto brasileiro, esse formato do curso organizado em
habilitações causou intensos debates, gerando polêmicas entre os profissionais da
área educacional. Nesses debates, destacam-se os estudiosos e os intelectuais
no assunto e, principalmente, nos movimentos de educadores, através da
Associação Nacional para a Formação Profissional de Educadores – ANFOPE; do
Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros de Educação das
Universidades Públicas Brasileiras – FORUNDIR e do Centro de Estudos de
Educação e Sociedade – CEDES em defesa da docência com a base na formação
do Pedagogo.

Para a ANFOPE a identidade do Pedagogo está na docência como o cerne
da profissão. O fragmento do texto a seguir ilustra o X Encontro Nacional da
ANFOPE (2000, p. 31) apresentando a posição sobre essa formação,
defendendo a docência como base comum para o Curso de Pedagogia:
O curso de Pedagogia, construído em amplo processo de
discussão, que estabelecem que a docência é a base da
formação do Pedagogo, respondendo ao desenvolvimento dos
estudos teóricos e das práticas das instituições de ensino
superior e escolar nos últimos 10 anos, no entendimento de que
não é possível separar teoria e prática, pensar e fazer,
conteúdo e forma, no processo de formação profissional [...].

O FORUMDIR apoiou a ANFOPE nos documentos elaborados durante o
ano de 2005, os quais manifestavam suas posições a respeito das Diretrizes
Curriculares Nacionais. O FORUMDIR (2002, p. 2) destaca sua concepção
expondo que:
Os cursos de Pedagogia são formadores de professores para a
educação básica (educação infantil, anos iniciais do ensino
fundamental e magistério das disciplinas pedagógicas de nível
médio, com diferentes ênfases e modalidades, segundo o
projeto pedagógico de cada curso), mas também se
responsabilizam pela formação de profissionais que atuam na
gestão/coordenação do trabalho pedagógico com ênfase no
contexto escolar e/ou em outros contextos, conforme o projeto
pedagógico da cada curso.

Libâneo (2001) apresenta-se contrário à base docente na formação do
Pedagogo. A argumentação do autor pauta-se no movimento de reformulação dos
cursos de formação de professores, no tocante a não primarem pelas bases
teóricas da formação do Pedagogo, considerando que a valorização da base
comum docente gerou nos Cursos de Pedagogia ênfase na formação docente.
Pimenta (2006), também discorda da concepção de base docente
estabelecida na Resolução CNE/CP n. 1/2006, pois para a autora a docência
como base da formação do Pedagogo representa uma fragilidade. Pimenta e

Libâneo (1999, p. 249), ao criticarem o posicionamento da ANFOPE, afirmam que:
O princípio que se tornou o lema e o apelo político da Anfope é
conhecido: a docência constitui a base da identidade
profissional de todo educador, todos os cursos de formação do
educador deverão ter uma base comum: são todos professores.
Conforme já afirmamos, esse princípio levou à redução da
formação do Pedagogo à docência, à supressão em alguns
lugares da formação de especialistas (ou do pedagogo não
diretamente docente), ao esvaziamento da teoria pedagógica
devido à descaracterização do campo teórico investigativo da
Pedagogia e das demais ciências da educação, à retirada da
universidade dos estudos sistemáticos do campo científico da
educação e, em consequência, da formação do pedagogo para
a pesquisa específica na área e o exercício profissional.

A docência como base é o principal destaque nos relatos dos professores
entrevistados. Com o objetivo de analisar a percepção desses docentes sobre a
atual estrutura do referido curso, apresentam-se três relatos para registrar como
estão delineadas nas FIS as áreas de formação do Curso de Pedagogia indicadas
pelas DCN/2006 determinadas no Art. 4º, que é o segundo eixo de análise de
entrevistas. Vale salientar, ainda, que os docentes consideram que a atual
configuração tornou o curso mais amplo, possibilitando maior flexibilidade,
comparando-o com o formato anterior que, segundo eles, pautava-se num curso
restrito. Seguem os posicionamentos dos docentes:
As Diretrizes para o curso de Pedagogia mudaram o perfil do
Pedagogo, pois enfocaram a formação mais ampla para o docente. Além dessa formação passou formar professores para a
atuação em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Eu acho o seguinte: que a docência ficou mais
abrangente.
(Relato oral Profª. Neide).
Com as novas Diretrizes o curso agora se transforma no curso
de formação de professores, que tem essa organização de
agora. Quem forma o professor hoje em nosso país, é o curso
de Pedagogia. É uma das discussões antigas que já vinha para
ser gestor teria que ser professor, para ser orientador escolar
precisa ser professor então, com essa nova organização do

curso de Pedagogia, traz essa base que para se trabalhar
dentro de uma escola ele tem que ser um licenciado.
(Relato oral Profª.Maria).
Pude perceber depois enquanto docente que a questão das
disciplinas elas foram alteradas, apesar de permanecerem
algumas ainda do curso anterior. Mas, as disciplinas mais
voltadas para uma formação um pouco mais completa desses
alunos. Enquanto docente eu procuro aplicar um pouco dessas
diretrizes curriculares. Essa visão das diretrizes e que o gestor
deve ter de experiência como docente a princípio, então isso é
um ponto positivo no curso.
(Relato oral Profª. Jéssica).

Os professores entrevistados consideram a docência como fundamental na
formação do Pedagogo. Há consenso entre eles neste aspecto e, também no que
diz respeito à flexibilidade do Curso de Pedagogia nas FIS. A partir das
DCN/2006, na concepção dos professores, houve a ampliação da docência e,
desta forma a diversificação do currículo, uma vez que a matriz curricular abrange
um elenco de disciplinas possibilitando conhecimentos específicos, integrados a
conteúdos de ordem geral e, também, práticas de ensino (estágios, aulas passeio,
visitas culturais e TCC), que gradualmente vão aprimorando o processo de ensino
e aprendizagem.
Esta temática retrata as áreas de formação do Pedagogo determinadas
pelas DCN/2006 – Art. 4º, que estabelecem a formação de professores para o
magistério da Educação Infantil; nos anos iniciais do Ensino Fundamental; no
Ensino Médio nas disciplinas pedagógicas e, ainda, a atuação como gestor
educacional nas instituições escolares e, também não escolares, ou seja, onde
houver a necessidade de conhecimentos pedagógicos.
Ressaltando a diversidade da área de atuação e o amplo campo do
profissional formado em Pedagogia, remete-se à colocação de Libâneo (2001, p.
116) ao afirmar que “em todo lugar onde houver uma prática educativa com
caráter de intencionalidade, há uma ação pedagógica”.
O posicionamento do professor Felipe frente às atuais diretrizes é favorável,
haja vista que a configuração anterior do curso, segundo o docente, remetia ao

tecnicismo com influência da administração corporativa. Seria a lógica do mercado
de trabalho imperando na educação, mais especificamente na formação do
Pedagogo que recebia uma qualificação ‘partida’, sem a visão do todo, ou seja,
sem conhecer a docência.
De acordo com a colocação do professor Felipe:
O curso de Pedagogia, que aliás tinha uma clientela bem
característica, muitas professoras, até diretora naquele tempo
não era CRE tinha outro nome, acho que era DEC. Então o
curso formava na ocasião o já era o especialista, já tinha o
pessoal de administração. Mas por outro lado, quando ficou
aquela os especialista, a impressão que eu tinha, que tinha um
pouco de tecnicismo, e um pouco de influência da
administração corporativa.
(Relato oral Prof. Felipe).

Neste sentido percebe-se a partir dos depoimentos dos docentes e, mais
especificamente do professor Felipe, que as habilitações desencadearam a
fragmentação das funções do Pedagogo acompanhando o movimento do mercado
de trabalho, que precisa de profissionais para atender às suas necessidades.
Sobre esta questão Saviani (2007, p.120) argumenta:
As habilitações visavam à formação de técnicos com funções
supostamente bem especificadas no âmbito das escolas e
sistemas de ensino que configurariam um mercado de trabalho
também supostamente já bem constituído, demandando
profissionais com uma formação específica que seria suprida
pelo Curso de Pedagogia, então reestruturado exatamente para
atender a essa demanda.

Dentre as questões que emergem na discussão sobre o Curso de
Pedagogia, a professora Maria abordou um outro ponto relevante que, portanto,
merece ser ponderado. A docente sinalizou o tempo destinado aos estágios
curriculares, anteriormente às DCN/2006, fator que provoca críticas, tendo em
vista que a atual legislação definiu a carga horária dos estágios curriculares, que
era de 400 horas para 300 horas cumpridas ao longo do curso.

Verifica-se a diferenciação, que ocorreu com base na determinação das
DCN/2006 – Art. 7º – inciso II, isto é, a carga horária dos estágios curriculares
representam uma inadequação ao comparar-se com os cursos de licenciatura de
graduação plena (de acordo com a Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de
2002)32 e, também com o formato anterior do próprio Curso de Pedagogia, pois o
tempo foi reduzido. Neste contexto, constata-se que há incongruências, uma vez
que o referido curso amplia as áreas de atuação do Pedagogo, contudo a carga
horária dos estágios diminuiu.
Ao se posicionar sobre a área de formação do Curso de Pedagogia, com
base na legislação vigente, a professora Dilma promoveu a discussão sobre a
carga horária total para integralização do curso 33 e, consequentemente, o tempo
de duração estabelecido pelas FIS. Segundo a docente, o tempo de 3 anos e
meio34 é insuficiente para formação integral do Pedagogo.
Segue a colocação da referida professora:
O que eu observo só assim, que da matriz anterior para essa
nova matriz como houve uma diversificação grande e muitas
disciplinas foram contempladas para atender essas
necessidades, o que falta e a questão, que falta um pouco, que
deixa um pouco a desejar é a questão da carga horária. Eu
acho que a carga horária não é o suficiente, o curso como é
hoje com uma carga horária de 3 anos e meio mais ou menos o
aluno consegue fechar. O tempo de duração do curso que eu
acho que é insuficiente para atender, de forma suficiente essas
disciplinas para que a gente possa ter um aprofundamento
melhor, para que o aluno possa aprender um pouco mais.
Porque na verdade ele vai ser um sujeito que vai para escola de
CNE. Resolução CNE/CP 2/2002. D.O.U., Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 9.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf. Acesso em: abril/2013.
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uma maneira geral como Pedagogo. E que vai ter que dar conta
dessas questões, que são postas hoje na escola, e também vai
poder atuar em outros campos que também não são escolares.
(Relato oral Profª. Dilma).

Frente

ao

posicionamento

da

professora

Dilma

ressaltam-se

as

considerações de Libâneo (2006, p. 13) ao afirmar que se torna “difícil crer que um
curso com 3.200 horas possa formar professores para três funções que têm, cada
uma, sua especificidade: a docência, a gestão, a pesquisa [...].” O autor questiona
a ampliação das áreas de atuação do Pedagogo num mesmo curso, devido as
responsabilidades que cabe a este profissional: Pedagogo/Professor/Gestor.
A posição da professora Dilma também traz à tona a pesquisa de Gatti e
Nunes (2009), na medida em que a partir das análises da carga horária dos
Cursos de Pedagogia as autoras classificaram as disciplinas em sete categorias a
saber: fundamentos teóricos da educação, conhecimentos relativos aos sistemas
educacionais, conhecimentos relativos à formação profissional específica,
conhecimentos relativos à modalidade de nível de ensino específico, outros
saberes, pesquisa e trabalhos de curso e atividades complementares.
O estudo evidenciou que as disciplinas, que compõem a estrutura curricular
do Curso de Pedagoia, da forma como se apresentam suscitam um conjunto
disciplinar caraterizando a dispersão dos conteúdos inerentes à formação do
Pedagogo.
Verifica-se esta questão, conforme ilustrado na afirmativa das autoras:
Pode-se inferir que o currículo efetivamente desenvolvido
nesses cursos de formação de professores tem uma
característica fragmentária, com um conjunto disciplinar
bastante disperso. Isto se confirma quando se examina o
conjunto de disciplinas em cada curso, por semestre e em
tempo sequencial, em que, via de regra, não se observam
articulações curriculares entre as disciplinas.
(GATTI; NUNES, 2009, p. 22).

A constatação das autoras, além de apontar às inadequações frente à
carga horária, pois admite um currículo disperso, sem que haja a articulação entre

as disciplinas, remete à falta de direcionamento das DCN/2006 em relação ao
tempo de conclusão do curso. Neste sentido, as IES têm autonomia para
estabelecer o tempo total para integralização do curso. Desta forma, conforme
expõe a professora Dilma e de acordo com os documentos da instituição, as FIS
contam com 3 anos e meio, sendo este tempo considerado como reduzido para
atender às exigências legais.
Percebe-se que o modelo adotado pelas DCN/2006 para a formação do
Pedagogo, desencadeou a oferta do curso pautado nos princípios de flexibilidade
e diversificação. Na teoria da proposta pedagógica e na prática descortinada pelos
docentes entrevistados, observa-se este modelo que viabiliza a formação
emergente, conforme destaca a professora Rose, atendendo à urgência em formar
este profissional.
A partir, dessas novas reformulações e com a nova
coordenação dentro da Faculdade é que temos mais acesso de
sentar, conversar, poder sugerir também algumas coisas,
discutir as questões das disciplinas, a questão do curso,
duração do curso, qual é a melhor duração, o que é melhor
para nosso aluno, porque o mercado de trabalho exige um
profissional mais emergente. Então, hoje em dia a gente
participa mais dessa tomada de decisões, de organização do
curso. A coordenação já conversa mais com a gente,
participamos das reuniões, damos sugestões. É bem diferente,
nos sentimos mais integrado e ai sentimos o curso mais nosso
mesmo, de lutar mesmo pelo curso. (Relato oral Profª. Rose).

O terceiro eixo analisado refere-se ao desenvolvimento de reformulação do
Curso de Pedagogia das FIS a partir das DCN/2006. Este eixo norteador implica,
mais diretamente, em indagar, com base nas questões de estudos levantadas
inicialmente, como se deu nas FIS a reorganização do Projeto Pedagógico do
Curso – PPC para atender às orientações do documento oficial, ou seja, a
legislação em vigor.
Os docentes responderam esta questão com entusiasmo, pois afirmaram
que houve e ainda há autonomia para atuarem. São convidados a participar de
reuniões, palestras e encontros onde são promovidas as discussões e os debates,

nos quais suas sugestões/contribuições são consideradas, o que reflete o
envolvimento dos docentes e o fortalecimento do curso, já que a cooperação e
efetiva participação dos docentes torna-se um fator relevante nas FIS.
Os relatos a seguir permitem observar que, para atender às exigências
legais, a reformulação do Curso de Pedagogia das FIS desencadeou um processo
contínuo de atualização, visando a aprimorar a qualidade do referido curso e,
neste prisma os “atores” envolvidos no cotidiano escolar são essenciais, pois sem
eles o trabalho tornar-se-ia esvaziado. Seguem os depoimentos de quatro
docentes.
Eu fui convidado para analisar, para participar, para estar
organizando as disciplinas, as diretrizes e estar interagindo com
a organização nova desse curso. A reformulação do curso se
deu concomitantemente em reuniões de equipe. Eram
formulados reuniões de equipe com as coordenações.
(Relato oral Profª. Álvaro).
Reunião pedagógica, a qual a coordenadora do curso de
Pedagogia sempre disponibilizava aos professores todas as
normas relacionadas ao curso de Pedagogia, as ementas
colocadas à nossa disposição, a avaliação do conteúdo
programático [...], com relação à forma que nós queríamos
aplicar, assim nós teríamos sugestões bibliográficas, sugestões
para contribuir no conteúdo. E ai essas reuniões eram
orientadas também com as diretrizes do curso de Pedagogia, ai
uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente essa
flexibilidade dessa nova diretriz.
(Relato oral Profª. Cíntia).
Na Faculdade essa reformulação, na verdade aconteceu
efetivamente em 2007, mas isso foi um processo. Nós
recebemos primeiro, a coordenação entregou a todos nós as
novas diretrizes, para que nós fizéssemos um estudo. Eu
estudei esse documento também e depois nós tivemos alguns
encontros, onde fizemos alguns debates, discutimos sobre isso
e a nossa coordenação nos solicitou de uma maneira geral, que
nós que somos professores, que somos do colegiado também,
que nós fizéssemos uma reformulação.
(Relato oral Profª. Dilma).
Claro que houve, aliás colegas que são assim entusiasmado, a
gente percebe que nas conversas de sala de professores,
enfim. Mas, além das reuniões formais, havia contato assim... E

aí o que você está achando disso, se isso é interessante e tal, e
a gente sempre apresentava sugestões, por outro lado todo
material sempre disponível no site da instituição, e a gente
sempre recebia sugestão para ler.
(Relato oral Prof. Felipe).

Para ilustrar a participação dos docentes neste processo de reformulação
do Curso de Pedagogia das FIS tem-se como referência Tardif (2002, p. 11) com o
seguinte discurso:
[...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos
professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e
a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua
história profissional, com as suas relações com aos alunos em
sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc.
Por isso é necessário estudá-lo relacionando-os com esses
elementos constitutivos do trabalho docente.

Torna-se válido destacar que o saber docente implica um processo
compartilhado com seus pares no cotidiano da práxis educacional com os
discentes e os profissionais de educação. Desta forma, os sujeitos envolvidos não
se sentem isolados, pois constroem seus saberes em união, isto é, segundo Tardif
(2002, p. 18) “[...] o saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo,
porque envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer
bastante diversos, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza
diferente”.
Conforme apresentado no capítulo II, de acordo com o autor, o saber
docente é composto por vários saberes, os quais são definidos em: disciplinares,
curriculares, profissionais e experienciais. O autor ressalta

os saberes

experienciais como os fundamentos da prática e da competência profissional.
Portanto, é a partir deles que os docentes promovem sua formação anterior ou
sua formação no decorrer da sua vida profissional.
Os saberes experienciais têm origem na prática cotidiana dos professores e
vislumbram, também, a identidade do professor, que se percebe autor ao colocar
em prática seus conhecimentos dialogando com a teoria, ou seja, com o
conhecimento acadêmico.

Com base na definição de Tardif (2002, p. 108) o saber da experiência é a
“própria noção de experiência, que está no cerne do eu profissional dos
professores e de sua representação do saber ensinar, remete ao tempo,
concebido como um processo de aquisição” e, portanto o saber da experiência
envolve o domínio do conteúdo a ser ministrado e, ainda o conhecimento de si
mesmo.
Para Nóvoa (1992a, p. 15), os docentes, por atuarem no dia a dia da sala
de aula, vivenciam a prática educacional na sua essência e, neste contexto, são
eles os que estão “no centro dos debates educativos e das problemáticas de
investigação.” Logo, é imprescindível ouvi-los e a partir das suas falas desenvolver
o trabalho pedagógico que ganha “vida” e, assim, retrata o perfil do curso.
O quarto eixo expressa a concepção dos professores entrevistados sobre a
pesquisa na formação do Pedagogo. Vale ressaltar o relato da professora Dilma,
representante do Colegiado do Curso, que faz menção aos três núcleos, 35 os
quais estão identificados na Matriz Curricular das FIS e, também a colocação do
professor Felipe, no que tange à ideia de trabalho integrado.
Seguem as colocações dos dois docentes:
Hoje essas diretrizes além do curso ser diversificado elas
também possibilitam ao Pedagogo uma área de atuação mais
ampla, um leque que abriu para esse Pedagogo em termos de
possibilidades. A nossa matriz assim, ela contempla realmente
essas novas exigências. Ela está organizada em núcleos,
núcleos esses específicos, que são identificados na matriz.
(Relato oral Profª. Dilma).
Quando, nessa implementação dessas novas diretrizes, eu
acho que o curso ficou com maior flexibilidade. Com essas
novas diretrizes eu acho que ficou mais interessante, porque o
profissional, o egresso sai com uma formação mais ampla.
Dando essa conotação, essa ideia de trabalho integrado.
(Relato oral Prof. Felipe).
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Resolução CNE/CP 1/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de maio de 2006, Seção 1, p.
11. Art. 6º -1) Núcleo de Estudos Básicos; 2) Núcleo de Aprofundamento e Diversificação e Núcleo
de Estudos Integrados.
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No que concerne aos núcleos, estes foram estabelecidos por meio da
Resolução CNE/CP 1/2006. Verifica-se que no trabalho de reformulação do curso,
houve a preocupação com a organização dos referidos núcleos. Vale lembrar,
conforme já exposto no capítulo III, que as FIS contam com 24 disciplinas no
Núcleo de Estudos Básicos, 19 no Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de
Estudos e 10 disciplinas no Núcleo de Estudos Integrados.
Promovendo esta abordagem para a formação integral do Pedagogo,
vislumbra-se que essa formação permite ao aluno se transformar num sujeito
crítico-reflexivo. Para Libâneo (2009), nesta perspectiva, o professor tem a
responsabilidade e, portanto, precisa desenvolver estratégias do “ensinar a pensar
ou ensinar a aprender a aprender”. Portanto, a investigação, ou seja, a pesquisa é
essencial em sua formação para que este se torne um profissional pesquisador.
A seguir são apresentados os posicionamentos dos docentes referentes à
importância da pesquisa na formação do Pedagogo, abordagem referente ao
quarto eixo deste estudo.
A instituição tem um projeto especifico que estimula e incentiva
a aprendizagem, a produção da aprendizagem que é o projeto
aprender a aprender. Na Simonsen especificamente, a partir
desse projeto o aluno começa a interagir mais, a participar
mais, existe um grupo de professores estimulando e
incentivando a questão da criação e da produtividade do aluno,
criando projetos específicos para pesquisa. Incentivando.
(Relato oral Prof. Álvaro).
Nós não temos assim um Know haw de pesquisa, mas eu vejo
uma preocupação da direção, da coordenação, eu vejo essa
preocupação em diferentes reuniões, da ênfase a isso, algumas
reuniões atrás, semestre atrás eu vi que há uma coordenação
de iniciação científica, eu vi um profissional que falou com cada
um professor, eu digo que com cada um professor porque falou
comigo de uma forma particular.
(Relato oral Profª. Jussara).
Acho que tem dois ponto, se a gente for observar isso pelo lado
pontual da matriz curricular isso acontece quando o aluno
chega no Trabalho de Conclusão de Curso. A prática do
professor em sala de aula ele é um professor articulador, ele

consegue desenvolver dentro do contexto das disciplinas ele
consegue levar ao aluno a fazer a pesquisa. Porque na verdade
ele está no ensino superior, eu acho que não depende do
quanto a Faculdade, o curso em si estrutura isso. Eu acho que
isso, deve estar atrelado às estratégias do professor, como o
professor incentiva isso, porque na formação do aluno do
ensino superior exige autonomia para isso. Agora, na estrutura
em si do curso, da matriz, enfim não vejo essa questão da
pesquisa contemplada.
(Relato oral Profª. Dilma).
Por uma dimensão estrutural essa Faculdade ela ainda não tem
um espaço físico e acadêmico de pesquisa estruturado, talvez
por ela ter o nome ainda de Faculdades Integradas. A própria
instituição governamental não cede, o próprio MEC não cede
porque você precisaria ter um status de Universidade para ter
acesso a determinadas demandas, como bolsas, e programas
de pesquisa. Mas, no corpo docente a dimensão pedagógica
constrói tanto, que temos o PIC36.
(Relato oral Profª. Rose).

O discurso dos professores em relação à pesquisa nas FIS está
desconectado do sentido consubstanciado da postura investigativa, que possibilita
a produção e socialização do conhecimento.
Constata-se que o envolvimento nesse trabalho científico está sendo
introduzido nas FIS através do Projeto de Iniciação Científica – PIC, mencionado
pela professora Rose e não muito conhecido ainda pelos docentes desta IES.
Desta forma, evidencia-se que ainda há um esvaziamento no tocante à pesquisa,
na formação do Pedagogo na referida instituição. Contudo, espera-se que,
gradualmente, o PIC ganhe força e possa alavancar contribuindo para o
enriquecimento do curso.
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O quinto e último eixo traz à tona o cerne do presente estudo. Para tanto,
os docentes entrevistados foram questionados sobre a percepção de cada um a
respeito da articulação entre docência e gestão educacional na formação do
Pedagogo de forma geral, e mais especificamente no Curso de Pedagogia das
FIS.
Seguem os posicionamentos.
Analisei também a matriz do Curso de Pedagogia. A instituição
Simonsen oferece Administração Escolar que é própria de
gestão, ela oferece orientação escolar que é orientação
educacional e supervisão. Tem sim essa articulação, porque as
disciplinas existem. Mas elas somente não acrescentariam
muito não, mas a maneira em que elas são trabalhadas, isso
que vai favorecer uma formação do gestor, a formação do
docente e isso eu vou dizer com a maior segurança e
responsabilidade na minha opinião.
(Relato oral Profª. Neide).

Eu acredito que nosso curso consegue fazer, na medida em
que nas próprias disciplinas você apresenta a escola como um
todo e apresenta o docente como a base, o gestor também e
não só o gestor, mas os outros funcionários também da escola,
a equipe técnico pedagógico. As disciplinas, eu acredito que
contemplam isso de uma forma geral. Trabalho articulado entre
professor, gestão procura mostrar a escola como um todo, não
só setorizada.
(Relato oral Profª. Maria).
Nós professores conseguimos de novo se nós na nossa prática
fizermos uma relação, conseguimos fazer uma relação. Até
porque na verdade, são áreas que dialogam, dá pra você não
estou aqui pensando só na docência, ou só na gestão eu tenho
que estar focado o tempo todo nas duas coisas, porque é um
curso que contempla tudo isso. Como professora do curso
como eu trabalho com disciplinas tanto da área de formação
mais especifica da docência, quanto da gestão eu acho que a
gente consegue estabelecer uma relação sim, entre as duas
áreas sim. Acho que isso depende muito de como o professor
conduz, eu acho que exige também do professor.
(Relato oral Profª. Dilma).

A professora Jéssica tem uma visão diferenciada dos docentes acima
destacados. Ela afirma que não há estudos aprofundados na gestão educacional e
afirma que o curso volta-se para a formação docente. De acordo com a sua
colocação este fato é um ponto positivo, haja vista que, segundo a docente
entrevistada, as DCN/2006 enfatizam, que para ser gestor, é necessário ter
experiência como professor.
Segue a posição da referida professora.
Afirmo que a proposta do curso parece estar mais voltada para
a formação docente, não tanto de gestão. E isso, eu vejo como
um lado também positivo porque antes de se formar como
gestor, tem que se forçar essa formação de docente mesmo
porque, o gestor parte da docência. Pelo menos essa visão das
diretrizes é que o gestor deve ter de experiência como docente
a princípio, então isso é um ponto positivo no curso.
(Relato oral Profª. Jéssica).

A colocação da professora precisa ser discutida, tendo em vista que as
DCN/2006 priorizam a docência na formação do Pedagogo, entretanto, não
especificam a necessidade da experiência docente e determinam estudos de
formação na área docente. Verifica-se, sim, nas disposições do parágrafo 1º do
Art. 67 da LDBEN/96, que a “experiência docente é pré-requisito para o exercício
profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de
cada sistema de ensino”.
Os relatos de duas docentes sinalizam que o curso não faz a conexão entre
a docência e a gestão educacional. A professora Cíntia remete a questão aos
alunos, pois segundo suas hipóteses, os discentes buscam no Curso de
Pedagogia a formação para o magistério. Seu relato aponta que esta visão deixa a
gestão educacional distante da proposta do curso, pois consta na teoria, mas está
desconectada da prática.

Eu percebo que essa articulação, em algum momento aquele
professor que trabalha com a prática em sala de aula, ele não

consegue se ver enquanto gestor, enquanto aquele que já está
na parte de direção, naquele que já está na parte de... fazendo
seu papel de Pedagogo. A maioria do público que nós temos
aqui por exemplo, eles buscam mais o setor vinculado à prática
no sentido da sala de aula e a parte da gestão não. A disciplina
de Treinamento e Desenvolvimento é uma disciplina que você
consegue fazer a ligação com ele, traz uma questão do papel
do Pedagogo não só na vertente escolar, mas na vertente do
Pedagogo atuando na empresa.
(Relato oral Profª. Cíntia).

A professora Rose tem uma argumentação direta. Enaltece o Pedagogo
considerando-o como um profissional capaz de estabelecer a dinâmica estrutural e
organizacional no processo de ensino e aprendizagem e, seguidamente, expõe
que a articulação entre a docência e a gestão educacional ainda está num
patamar inicial, portanto não acontece na prática.

Quando eu falo desse profissional completo é porque toda
dinâmica política, social, econômica, estrutural e pedagógica tá
na mão dele, quem vai determinar é ele, não tem reitor que
determine, não tem diretor que determine, tem o Pedagogo que
determina e as outras instâncias estratégicas que dizem sim ou
não. Então, enquanto essa articulação permanecer difusa vai
ser muito difícil da gente encontrar essa conectividade entre
docência e gestão educacional.
(Relato oral Profª. Rose).

Com efeito, o posicionamento da maioria dos docentes pautou-se na
perspectiva de que há articulação entre a docência e a gestão educacional no
Curso de Pedagogia das FIS. Apenas três professoras se posicionaram de forma
contrária. Entretanto, a partir dos relatos dos outros professores percebe-se que o
curso fortalece a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, uma vez que são os eixos centrais, embora a proposta pedagógica
volte-se para a formação integral do Pedagogo, ou seja, docência e gestão
educacional, de acordo com a DCN/2006.

Constata-se, ainda, que a Matriz Curricular retrata que o curso está
centralizado na docência, visto que das 53 disciplinas contempladas somente seis
abordam conteúdos referentes à gestão educacional. Destas seis, apenas duas
estão focadas em dinâmicas que promovem a atuação do gestor em espaços
escolares e/ou não escolares.
Em suma, realça-se a necessidade de se rever as fragilidades no sentido
de aprimorar a qualidade da formação do Pedagogo, uma vez que o curso não
pode resultar em desarticulação entre os eixos de formação propostos no
documento institucional que está consubstanciado nos textos legais advindos das
políticas públicas, as quais definem a educação no país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando as preocupações iniciais propostas neste estudo sobre a
articulação entre a docência e a gestão educacional na formação do Pedagogo, a
partir das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN/2006, tem-se a perspectiva de
refletir sobre as indagações que problematizaram e, assim, propiciaram a
elaboração da presente pesquisa.
O estudo realizou-se em quatro Instituições de Educação Superior – IES, as
quais tiveram suas propostas pedagógicas e matrizes curriculares investigadas,
possibilitando as análises, que desvelaram o processo de reformulação do Curso
de Pedagogia.
As IES foram selecionadas por um critério de escolha, a partir do
entendimento de que há especificidades entre elas, por situarem-se em diferentes
categorias. Duas são universidades públicas, sendo uma federal e a outra
estadual, a saber: Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro – FE/UFRJ (campus Praia Vermelha) e a Faculdade de Formação de
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (campus São Gonçalo).
A terceira é uma instituição privada confessional: a Universidade Católica de
Petrópolis – UCP, e por fim uma faculdade privada filantrópica: as Faculdades
Integradas Simonsen – FIS (campus Padre Miguel), que além da análise
documental foi o locus da pesquisa de campo, onde foram realizadas as
entrevistas semiestruturadas, que propiciaram uma visão geral do Curso de
Pedagogia da referida instituição.
O objetivo desta pesquisa foi analisar como se concretiza o cumprimento
das DCN/2006, no Curso de Pedagogia, em quatro IES, sendo duas públicas e
duas privadas, conforme já mencionadas. O estudo nestas instituições, que foi
fruto das investigações, possibilitou observar em que medida e de que forma foi
realizada a reestruturação de seus documentos para atender aos dispositivos
legais em vigor.

O ponto de partida deste estudo baseou-se nos seguintes questionamentos:
como ocorreu nas IES a reorganização do Projeto Pedagógico do Curso – PPC
para atender às orientações do documento oficial? Como se desenvolve a
pesquisa no Curso de Pedagogia? A carga horária estabelecida para o estágio
curricular está em sintonia com as DCN/2006? De que maneira professores e a
docente/mestre, representante do Colegiado do Curso, compreendem a
articulação entre a docência e a gestão educacional no Curso de Pedagogia das
Faculdade Integradas Simonsen – FIS? Estas questões foram investigadas
visando compreender o processo de reformulação do Curso de Pedagogia para
formar o Pedagogo/Professor/Gestor.
Visando refletir sobre as questões, o estudo gerou um confronto entre os
documentos legais, o Projeto Político Pedagógico – PPC, a Matriz Curricular e as
análises das entrevistas, que inspiraram um movimento de reflexão sobre a práxis
pedagógica, ou seja, sobre a formação do Pedagogo a partir das DCN/2006.
A dinâmica deste estudo apresenta-se, agora, em sua etapa final,
permitindo iniciar-se as considerações conclusivas com a indagação voltada para
a forma como se deu nas IES a reorganização do Projeto Pedagógico do Curso –
PPC para atender às orientações dos documentos oficiais. O primeiro passo para
analisar esta questão e também as demais foi a análise documental das quatro
IES consubstanciadas em suas propostas pedagógicas e/ou PPC e nas matrizes
curriculares.
Pressupondo-se que, anteriormente à definição das Diretrizes de 2006, as
instituições já possuíam seus documentos, constata-se que estes foram
reelaborados com base nas diretrizes. As quatro IES estão em consonância com o
Art. 4º, no que se refere às áreas de atuação do Pedagogo, na medida em que
definem como campo de atuação a docência na Educação Básica (na Educação
Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e nas matérias pedagógicas do
Ensino Médio) e o exercício profissional como Gestor Educacional nas áreas de
apoio e serviços onde sejam necessários conhecimentos pedagógicos.

Nas FIS, além da análise documental através dos relatos dos docentes
entrevistados, verificou-se que a reorganização do PPC foi realizada a partir de
leituras e de discussões em reuniões. Logo, o processo aconteceu em interação
envolvendo o corpo docente da instituição, fator positivo devido à importância de
todos estarem cientes das alterações ocorridas no curso.
A concepção sobre a pesquisa na formação do Pedagogo é também um
fator relevante, por isso investigou-se como se desenvolve a pesquisa no Curso
de Pedagogia. Os documentos da FE/UFRJ, da FFP/UERJ e da UCP apontam
que a prática investigativa é um princípio educativo e transversal, mesclando
teoria e prática, perpassando e dialogando com os diversos conhecimentos, que
estão inseridos além do trabalho monográfico. A pesquisa percorre todo o curso e,
assim, acontece como atividade cotidiana, na qual o corpo docente incentiva os
discentes compreendendo a academia como um campo privilegiado de reflexão.
Nas FIS a pesquisa ainda não está incorporada neste patamar de ação
reflexiva. Os entrevistados creem que conseguem, de acordo com suas
possibilidades, incentivar os discentes a pesquisar. Entretanto, suas intervenções
estão limitadas às pesquisas/consultas sobre os conteúdos das disciplinas que
compõem a matriz curricular do Curso de Pedagogia. Todavia, há um Projeto de
Iniciação Científica – PIC, que se encontra em fase inicial na instituição, não
sendo ainda conhecido por todos.
Portanto, pressupõe-se um esvaziamento caracterizando uma lacuna neste
aspecto na referida instituição, que se pauta na sua dimensão estrutural, pois,
segundo os docentes entrevistados, trata-se de uma faculdade, isto é, por não ter
o status de universidade apresenta carência de recursos financeiros e, também
pelo fato de não ter obrigatoriedade de investigir em pesquisas realizadas pelo
corpo docente da IES.
Os docentes entrevistados das Faculdades Integradas Simonsen – FIS
mostraram-se entusiasmados e otimistas com a atual reconfiguração do Curso de
Pedagogia ofertado pela IES. Concebem que as DCN/2006 permitiram a
ampliação e maiores possibilidades de atuação do Pedagogo. São favoráveis à

flexibilidade e à diversidade da matriz curricular e, neste contexto, tecem elogios
às mudanças ocasionadas por esta definição legal. No entanto, percebe-se que há
críticas, no que tange ao tempo de conclusão do referido curso, que não está
estabelecido nos documentos legais.
As DCN/2006 determinam a carga horária mínima de 3.200 horas, sem
ater-se ao tempo de duração do curso. Desta forma, cada IES tem autonomia para
direcionar o tempo de integralização do curso, conforme seus anseios e
expectativas. Dentre as quatro instituições investigadas a UCP é a que tem a
maior carga horária, sendo igual a 3.832 horas que devem ser cumpridas em
4 anos. Na FE/UFRJ, o curso é oferecido em quatro anos e meio com uma carga
horária de 3.435 horas. A FFP/UERJ está de forma mais equilibrada ao ofertar o
curso em 4 anos com carga horária igual a 3.220 horas. Já as FIS tem o menor
tempo de duração do curso é de três anos e meio com a carga horária composta
por 3.210 horas.
Os estágios curriculares foram analisados e representam uma inadequação
ao comparar-se com os cursos de licenciatura de graduação plena (de acordo com
a Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002) e, também com o formato
anterior do próprio Curso de Pedagogia. O tempo foi reduzido de 400 horas para
300 horas. Há incongruências latentes, uma vez que o referido curso amplia as
áreas de atuação do Pedagogo, contudo a carga horária dos estágios curriculares
diminuiu.
Ao verificar a maneira como os professores e a docente/mestre,
representante do Colegiado do Curso, compreendem a articulação entre a
docência e a gestão educacional no Curso de Pedagogia das FIS (instituição
privada de caráter filantrópico e locus da pesquisa de campo), constata-se que
67% dos docentes entrevistados afirmaram que há articulação entre a docência e
a gestão educacional no Curso de Pedagogia. Todavia, 1/3 das professoras
entrevistadas se posicionaram de forma contrária. Contudo, a partir dos seus
relatos percebe-se que o curso fortalece a docência na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, pois são os eixos centrais.

Ao analisar como foi delineada, na matriz curricular das quatro instituições,
a ampliação do Curso de Pedagogia, promovida pela Resolução CNE/CP n. 1 de
15 de maio de 2006, percebe-se o desafio para as instituições em cumprirem as
exigências decorrentes das políticas públicas. Isto pressupondo-se que as
instituições ampliaram suas matrizes curriculares, tendo como um dos eixos
balizadores, de acordo com as DCN/2006 – Art. 6º, os três núcleos distintos na
estrutura curricular do Curso de Pedagogia.
Com base nos referidos núcleos 37, verificou-se que as IES não distribuíram
as disciplinas harmonicamente entre eles. Considera-se, que o desafio a ser
enfrentado, no Curso de Pedagogia, para atender às DCN/2006, ainda está em
processo nestas quatro instituições.
Abre-se aqui um parênteses, afinal esta é a essência das DCN/2006, isto é,
a docência como a base da formação do Pedagogo. Contudo, a legislação prevê,
em seu Art. 4º, que o curso destine-se à formação de professores, também
abranja as áreas de serviço e apoio escolar e, ainda em áreas que necessitam de
conhecimentos pedagógicos, sejam em ambientes escolares e/ou não escolares.
Considera-se que há um grande desafio para IES a partir das DCN/2006,
no que tange ao Curso de Pedagogia, devido à complexidade de articulação entre
a docência e a gestão educacional.
Neste sentido, percebe-se que as diversas dimensões formativas do Curso
de Pedagogia nas quatro instituições, apresentam uma dinâmica curricular
pautada na flexibilização e na diversificação priorizando a docência como a base
da formação do Pedagogo.
Ao apontar os fatores que estão neste processo de aprimoramento
evidenciam-se que as DCN/2006 são recentes e, neste contexto, faz-se
necessário aguardar o resultado da formação do Pedagogo para que se possa
perceber os efeitos da ampliação deste curso, que visa formar o Professor para
atuar em três níveis da Educação Básica e o Pedagogo/Gestor, ou seja, um
profissional multiqualificado para exercer funções em ambientes escolares e não
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As tabelas n. 4, 5, 6, 7 e 8 em anexo, apresentam a distribuição das disciplinas nos seus
respectivos núcleos, tendo como base a DCN/2006 – Art. 6º.

escolares, sendo que a base da formação deste profissional é a docência.
Constata-se que o Curso de Pedagogia estrutura-se sobre a formação
docente, devido à prioridade expressa no documentos legais e os institucionais
das quatro IES aqui estudadas privilegiarem a docência como o cerne no Curso de
Pedagogia de nível superior, já estabelecido como um curso de licenciatura de
graduação plena com 3.200 horas a cumprir tendo o tempo de duração a critério
de cada instituição.
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