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RESUMO 
 
  
 

As inconclusas políticas referentes à formação do magistério, especificamente ao Curso de 
Pedagogia, cujas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, foram homologadas pelo 
Ministro da Educação em 04 de abril de 2006, vêm gerando manifestações das várias 
forças dentro do âmbito da universidade, especificamente nos Departamentos de Pedagogia 
nos quais, através de seus profissionais, expressam as inúmeras posições sobre o perfil do 
pedagogo, o seu campo de atuação profissional e um currículo que atenda às necessidades 
formativas desse profissional. Este trabalho procurou verificar, a partir do olhar do aluno 
egresso do curso de Pedagogia e que atua em sala de aula nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, em que medida este curso atende às necessidades de formação do 
profissional que exerce a docência. Em termos específicos objetivou-se identificar as 
maiores necessidades formativas de professores licenciados em Pedagogia, que atuam nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; Elencar as contribuições e limitações do Curso de 
Pedagogia do CAJIM/UERN na formação de professores, apontadas pelos egressos do 
curso; levantar sugestões para o aprimoramento da formação de professores no Curso de 
Pedagogia do CAJIM/UERN. Para viabilizar estes objetivos optamos pela abordagem 
qualitativa de pesquisa, mais precisamente pela metodologia do estudo de caso, a partir da 
qual utilizamos como instrumentos para realização do trabalho de campo a observação nas 
salas de aulas, entrevistas semi-estruturadas que se constituíram no principal instrumento 
utilizado para construção e análise dos dados. O processo de análise de dados se deu 
através da técnica de Análise de Conteúdo baseada em Bardin (2000). A linha teórica está 
permeada pelos estudos de Schön (2000), Nóvoa (1997), Perrenoud (1993), Alarcão 
(2003), Ramalho (2003) também empregamos as Diretrizes Curriculares Nacionais que 
servem como Parâmetro atual para os cursos de Pedagogia. O estudo apontou que o Curso 
de Pedagogia contribuiu para o enriquecimento pessoal e profissional, porém, dificuldades 
na articulação teoria-prática continuam presentes no cotidiano. Os conhecimentos teóricos 
assimilados, embora representem acréscimos ao exercício profissional, não são suficientes 
para concretizar uma prática pedagógica com excelência. Há necessidade de considerar um 
currículo numa perspectiva dialética, configurador de práticas sociais e culturais 
sustentadas pela reflexão enquanto práxis, devendo não ser visto unicamente num plano 
teórico, mas com um processo que se constrói entre o atuar e o refletir. 
 
Palavras – chave: Curso de pedagogia; Formação inicial de professores; Prática 
pedagógica. 

 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The inconclusive policies regarding the teaching background, specifically the Pedagogy 
Course, whose National Curricular Directives – DCN were ratified by the Ministry of 
Education on April 4th 2006, have been causing protest from the various forces within the 
scope of the university, specifically in the Pedagogy Departments in which, through their 
professionals, express the several stands about the pedagogue profile, his/her professional 
acting field and a curriculum that meets the background needs of this professional. This paper 
tried to assess, from the viewpoint of the student who graduated from the Pedagogy Course 
and who acts in classroom in the first years of the Elementary School, to what extent this 
course meets the background needs of the professional who works as teacher. In specific 
terms it was this paper's objective to identify the most important background needs of teachers 
who graduated in Pedagogy, who act in the first years of the Elementary School; To list the 
contributions and limitations of the Pedagogy Course of CAJIM/UERN in the teachers' 
background, outlined by the graduates of the course; to raise suggestions for the improvement 
of the teachers' background in the Pedagogy Course of the CAJIM/UERN. In order to turn 
these objectives viable we opted for the qualitative approach in research, more precisely for 
the case study methodology, from which we used as instruments for the execution of the field 
work the observation in classrooms, semi-structured interviews which became the main 
instrument used for the data construction and analysis. The data analysis process took place 
through the content analysis technique based in Bardin (2000). The theoretical line is based on 
the studies from Schön (2000), Nóvoa (1997), Perrenoud (1993), Alarcão (2003), Ramalho 
(2003) we also used the National Curricular Directives which serve as current Parameter for 
the Pedagogy courses. The study indicated that the Pedagogy Course contributed for the 
personal and professional enrichment, however, difficulties in the theory-practice articulation 
are still present in the everyday life. The theoretical knowledge assimilated, though represent 
increments to the professional practice, are not enough to enable a pedagogical practice with 
excellence. There is a need to consider a curriculum in a dialectic perspective, configurator of 
social and cultural practices sustained by the reasoning as praxis, thus it must not be seen 
solely in a theoretical plan, mas as a process that builds itself between the acting and the 
reasoning. 
 
Keywords: Pedagogy course; Teachers' early background; Pedagogical practice. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas do século XX e nesta primeira do século XXI, o mundo 

transformou-se de maneira intensa e ampla. Transformações de natureza científica, 

tecnológica, política, econômica, social e cultural têm-nos levado a enfrentar sucessivos e 

complexos acontecimentos que modificam as nossas vidas nos mais diversos aspectos. Alguns 

desses acontecimentos estão relacionados com as funções sociais e econômicas que a 

informação e o conhecimento têm ocupado na sociedade, bem como com os avanços da 

informática e das comunicações – a telemática - que têm facilitado a produção e a circulação 

de grandes volumes de informação. Esses são fatos que requerem das instituições e dos 

profissionais de todas as áreas adequação e atualizações constantes.  

Neste novo contexto de evolução a construção do conhecimento profissional do 

professor-pedagogo está imbricada na idéia de que o conhecimento que permite o seu 

desenvolvimento profissional ocorre na relação com os conhecimentos e saberes das 

denominadas ciências da educação. Nessa perspectiva, ele constrói sua formação, fortalece e 

enriquece seu aprendizado. Por isso, é importante ver a pessoa do professor investigar o seu 

processo formativo e os saberes concernentes a sua atuação profissional. Para Nóvoa (1992, p. 

26), “A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, 

nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e 

de formando”.  

Há algumas décadas, todos acreditavam que, quando terminada a graduação, o 

profissional estaria apto para atuar na sua área o resto da vida. Hoje a realidade é diferente, 

principalmente para o profissional docente. Este deve estar consciente de que sua formação 

deve ser permanente e integrada no seu dia-a-dia nas escolas.  

Sabendo-se que as instituições são produtos das ações humanas, podemos afirmar 

que tanto a integração das universidades com a sociedade quanto o nível de inovação que 

delas esperamos, o qual deve caracterizar como instituições que estão sempre à frente do seu 

tempo, dependem sobremaneira da atuação de um dos seus segmentos mais importantes – os 

professores universitários. Esses, por sua vez, apoiados em políticas educacionais pertinentes, 

devem estar se apropriando permanentemente do conhecimento produzido com vistas à 

objetivação desse mesmo conhecimento, mediante as funções de ensino, pesquisa e extensão, 

em consonância com as exigências sociais do hoje e do amanhã.  
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O processo permanente de desenvolvimento profissional a que todos os 

professores têm direito envolve a formação inicial e a formação continuada. O modelo 

convencional de formação inicial de professores no Brasil vem sendo bastante questionado 

nos últimos anos, principalmente, pelas suas fragilidades.  Tomando aqui como lócus da 

formação inicial o Curso de Pedagogia identifica-se que ele tem em sua trajetória histórica 

inúmeras mudanças com o objetivo prioritário da promoção da qualidade na formação inicial 

de professores. Este objetivo, de resto, surge reforçado pela política de avaliação permanente 

do trabalho das instituições de ensino superior - quer se dediquem à formação de professores 

quer desenvolvam a sua atividade noutros domínios – com vista ao aperfeiçoamento e à 

adequação dos seus recursos e projetos institucionais.  

No mundo atual, a renovação dos conhecimentos tem exigido que seja dada ênfase 

à pesquisa na área da formação inicial de professores procurando ressaltar suas 

singularidades, tendência que tem gerado cada vez mais questionamentos e estudos 

especializados. Ao mesmo tempo todos precisamos de princípios norteadores que possam 

ajudar o entendimento e o diálogo. É necessário que tenhamos como que um tratado ou um 

idioma que pudéssemos compartilhar. 

Após a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/96 – a 

educação escolar no Brasil vem sendo apoiada por diretrizes para todos os níveis de ensino e 

todos os cursos de graduação nas diversas áreas de conhecimento. É algo que não podemos 

deixar de conhecer. A formação de professores também foi intensamente contemplada. 

Ressaltemos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena (PARECER 

CNE/CP 9/2001) de 8 de maio de 2001. Encontramos, também, diretrizes para todos os cursos 

de licenciatura. 

E tratando de Licenciaturas, também é importante registrar o apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que antes se 

dedicava à pós-graduação. A partir de 2008, lançou o Programa de Consolidação das 

Licenciaturas – Prodocência e abriu uma vertente de trabalho para a formação de professores. 

Mais especificadamente, quanto aos professores da educação infantil e início do ensino 

fundamental, foram implantadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia, instituídas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP Nº 1, de 

15 de maio de 2006.  
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Todos sabemos, entretanto, como são difíceis as normas se concretizarem. Como 

também são divergentes muitas vezes as realidades do ensino superior e da educação básica. 

Nós participamos dos dois contextos. Se, por um lado podemos usufruir dessa experiência, 

por outro ela mesma nos trouxe muitas inquietações. 

Como professora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte – UERN no Campus Avançado Professor João Ismar de Moura - CAJIM em Patú-

RN, e também atuando como supervisora de ensino acompanhando docentes que lecionam 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental em uma escola pública, temos oportunidade de 

constatar como se dá a formação do professor no curso de Pedagogia e como se desenvolve a 

atuação profissional desse egresso na sala de aula.  

Ao pensar sobre o nosso exercício de formadores de pedagogos, emerge o 

complexo dilema de articular teoria e prática. Procuramos também em nossas reflexões 

compreender a pedagogia e seu domínio de conhecimento, a formação, atuação e, também, a 

intervenção social. Ao pensar sobre a atuação como supervisora, de imediato nos deparamos 

com os múltiplos desafios do trabalho pedagógico, instigando-nos a pensar, planejar, 

implementar, acompanhar e avaliar processos que contribuam para o desenvolvimento do 

aluno, do professor, da escola, da comunidade e do sistema educacional, sempre pautados pela 

perspectiva do trabalho coletivo, participativo e dialógico.  

Partindo desses apontamentos e de aprofundamentos em leituras realizadas  sobre 

a formação do professor, sugiram inquietações que se materializaram na questão central 

norteadora desse estudo: Qual a concepção de professoras egressas do Curso de Pedagogia 

que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre as contribuições e limitações 

desse curso na sua formação profissional? Essa questão nos levou aos seguintes objetivos 

de pesquisa: 

OBJETIVOS DE ESTUDO 
 

� Apresentar as dificuldades apontadas pelas professoras para o desenvolvimento da 
prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

� Elencar as contribuições e limitações do Curso de Pedagogia do CAJIM/UERN na 
formação de professores, apontadas pelos egressos do curso; 

� Levantar sugestões para o aprimoramento da formação de professores no curso de 
Pedagogia do CAJIM/UERN. 

Quadro 1- Objetivos do estudo 
 



14 
 

Para a construção do presente trabalho além de estabelecermos um diálogo com a 

literatura da área de formação do professor para expor histórica, conceitual e legalmente esse 

fenômeno da docência no Curso de Pedagogia no Brasil, também tomamos como fio condutor 

o dispositivo já assinalado das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

Além disso, nos reportamos ao Projeto Político Pedagógico do Curso em questão, o qual 

oficialmente tem como objetivo central a sua base voltada para a docência. Dessa maneira, 

pretendemos mapear na concepção de egressos do referido curso as principais contribuições e 

limitações desse curso para sua formação profissional. Utilizamos o termo concepção para nos 

referir a como as professoras egressas percebem o Curso de Pedagogia do CAJIM/UERN.  

Justificamos ainda a realização dessa pesquisa por no momento do nosso estudo o 

curso de Pedagogia do CAJIM estar passando por uma reformulação no seu Projeto Político 

Pedagógico. Desejamos, assim, colaborar para uma reflexão mais sistematizada sobre o 

processo de formação dos pedagogos e, por conseguinte apresentar referências a outros cursos 

de Pedagogia que estejam passando por mudanças na sua proposta. 

Além disso, na perspectiva de dar continuidade a estudos que são efetivados no 

Brasil relacionados a formação inicial de professores, visto que apresentamos aqui reflexões 

pautadas nas falas de egressas desse curso que já atuam como profissionais da área, e um 

arcabouço teórico referenciado em autores que estudam sobre a formação docente e têm 

inúmeros trabalhos realizados em torno da formação inicial de professores.   

Enquanto professora na referida unidade de ensino, as contribuições do estudo 

estarão servindo de reflexões sobre a própria prática pedagógica. Por meio deste será 

disponibilizados dados que poderão favorecer o planejamento de atividades curriculares, 

metodologias e conteúdos específicos contribuindo, desta forma, para o atendimento das 

necessidades do acadêmico futuro professor. 

Metodologicamente, o presente estudo tem como referência a abordagem 

qualitativa tratada por Lüdke e André (1996), Minayo (1998), Mazzotti (1999). Realizamos 

um estudo de caso do curso referido, onde utilizamos como instrumentos para construção dos  

dados observação livre, entrevista semi-estruturada, análise de documentos. Utilizamos a 

recente legislação emanada pelos órgãos oficiais, que regulamenta os cursos de Pedagogia no 

Brasil, bem como a produção acadêmica relacionada à formação de professores. Utilizamos 

ainda para análise dos dados a técnica Análise de Conteúdo a partir da conceituação de Bardin 

(2000). 

Podemos afirmar que este trabalho, em termos metodológicos, passou por três 

etapas. A primeira delas consistiu em ampla busca de fontes teóricas para embasar a 
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descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo abordado. Como também um 

levantamento junto à secretaria do Departamento do Curso de Pedagogia do CAJIM  para 

através das fichas dos alunos identificar os alunos que concluíram o curso nos período de 

2004 a 2007. Como professora da Prática de Ensino também tínhamos fichas individuais 

desses alunos, as quais além de outras informações apresentavam sua atividade profissional, 

onde se localizava esse lócus e tempo de experiência profissional.  

Nessa direção, após levantamento minucioso, conseguimos verificar várias cidades 

em que os professores se enquadravam nesse período de conclusão. Optamos por uma cidade 

nas proximidades da sede do CAJIM (Rafael Godeiro/RN localizada a 13 km) por ser mais 

fácil o acesso e termos contato com a Secretaria de Educação do Município, tendo em vista já 

termos ministrado capacitações naquela localidade. 

 A segunda etapa se constituiu na realização de entrevistas com egressos do curso 

de Pedagogia do CAJIM/UERN, formados nos anos de 2004 a 2007 que já atuavam como 

docentes no período mínimo de três anos e que atualmente estavam na docência dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Além disso, nesse momento realizamos observação livre em suas salas 

de aula tomando como instrumento o diário de bordo. 

Em uma terceira etapa, articulamos as etapas anteriores - discussão teórica e produção 

de dados empíricos - com a nossa atividade de análise. 

Diante dessas etapas foi possível organizar o trabalho que ora se apresenta em torno 

da formação profissional de professores no curso de Pedagogia segundo a visão de egressos. Os 

três capítulos e as considerações finais que lhe dão forma foram elaborados de modo a fornecer 

subsídios para uma reflexão sistemática sobre os cursos de formação inicial de professores nesse 

caso – o de Pedagogia e sua co-relação com a prática profissional destes.  

Para isso, no primeiro capítulo abordamos o panorama da evolução da formação de 

professores dos anos iniciais no Brasil trazendo um breve histórico, destacando em especial e de 

maneira sucinta a trajetória do curso de Pedagogia. Destacamos ainda algumas abordagens atuais 

que discutem a formação de professores, no tocante ao professor como profissional. Além disso, 

propondo uma discussão da relação teoria e prática que deve ocorrer numa interdependência 

recíproca.   

No segundo capítulo, situamos o caminho percorrido na pesquisa fazendo o 

detalhamento metodológico adotado para se chegar aos resultados das análises e reflexões desse 

trabalho. Neste sentido, delineamos em linhas gerais o tipo de pesquisa que realizamos, o lócus da 

pesquisa, o perfil dos sujeitos partícipes, como ocorreu as relações no período de realização da 

pesquisa e os aspectos centrais concernentes às observações realizadas posto que, isto nos 

permitiu perceber a realidade em que os sujeitos da pesquisa realizam sua prática profissional. O 
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texto expõe como ocorreu a evolução do trabalho ora apresentado e situa os aspectos observados 

que nos deram a compreensão do fenômeno por nós abordado e analisado. 

No capítulo três, a partir dos testemunhos de egressos do curso de Pedagogia do 

CAJIM (Patú/RN), aliados à fundamentação teórica e à nossa análise apresentamos: a) as 

dificuldades inerentes à prática pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental; b) as 

competências necessárias aos professores dos anos iniciais no seu campo de atuação 

profissional; c) a articulação entre os conhecimentos trabalhados no curso de pedagogia e o 

desenvolvimento da prática pedagógica dos professores; c) as contribuições e limitações do 

curso de pedagogia na formação desse professor; d) sugestões para o aprimoramento do curso 

de Pedagogia.  

As considerações finais são tecidas em torno dos (des) compassos verificados entre 

as contribuições e limitações do curso de Pedagogia na formação de professores que atuam 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de acordo com as concepções empreendidas pelos 

professores egressos do CAJIM/PATU.  

Por fim, esclarecemos desde já que, neste trabalho prevalecerá uma interlocução 

teórica ampla, pois vários autores contribuíram com suas idéias para que pudéssemos 

caminhar com as nossas idéias-sínteses. Compreendendo que a pedagogia e seu domínio de 

conhecimento, formação, atuação são, também, intervenção social, consideramos que este 

estudo pode contribuir não só para a nossa própria caminhada profissional, mas, sobretudo, 

para o debate, ainda em aberto, sobre as muitas questões que perpassam o campo da formação 

de professores e a Pedagogia no Brasil.  
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1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: IMPLICAÇÕES NO PROCESSO 

DE FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

A discussão a respeito da formação de professores no Brasil tem sido o escopo das 

significativas produções teóricas, as quais postulam apontar equívocos, estabelecer limites e 

encontrar mecanismos de intervenções. Ao analisarmos historicamente o percurso da 

formação docente no Brasil observamos que, seja através de processos iniciados pelos 

próprios professores, seja através da definição de políticas públicas, ou para solução de 

problemas escolares, sempre foi motivo de lutas, gerando manifestações, projetos, leis e 

reformas destinadas a estruturá-la e/ou melhorá-la. 

Partindo do pressuposto de que a educação é uma prática social, portanto histórica, 

é importante analisar sua trajetória no País, especialmente no que tange à formação de 

professores. Nesse sentido, o objetivo desse capítulo é de revisar e refletir, mesmo de modo 

sucinto sobre um histórico da formação docente para atuar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental no Brasil, procurando identificar o processo de construção do Curso de 

Pedagogia e contextualizar a formação e a profissionalização do trabalho docente, sobretudo 

nos anos inicias do Ensino Fundamental nas últimas décadas. 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

Para analisar a formação docente no Brasil, é importante fazer um resgate histórico 

a fim de entender como se constituiu esse processo. Desse modo, precisamos rever 

sinteticamente desde o processo de colonização do país pelos portugueses até chegarmos aos 

dias de hoje. Compreendemos que devíamos fazer este percurso apenas pontuando momentos, 

pois já existem numerosos trabalhos cobrindo adequadamente este histórico. 

Em todos os estudos que tratam do histórico da educação brasileira, encontramos 

marcas que remontam ao início da colonização. Consultando Ribeiro (2003) constatamos que 

nesse período o magistério era exercido por padres professores os quais tanto evangelizavam 

quanto ensinavam a ler e escrever. A função primordial dos sacerdotes era catequizar crianças 

indígenas e ensinar os meninos brancos. 

Esse formato permaneceu por dois séculos quando em 1759 os jesuítas foram 

expulsos do Brasil pelo governo português acusados de deter um poder econômico que 

deveria ser devolvido à Coroa e educar o cristão a serviço da ordem religiosa e não dos 
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interesses do País. Esse ato trouxe uma repercussão que se estendeu até o período imperial 

devido à insuficiência de recursos e escassez de mestres capazes de substituí-los. 

Dando um salto para o Brasil já pós a declaração da independência de Portugal, em 

1823, com a apresentação do Projeto de uma Constituição para o Império do Brasil e a 

deliberação da Comissão da Assembléia Constituinte de expandir a educação, podemos 

afirmar que a formação do professor passou a ser objeto de reflexão, sendo percebida a sua 

necessidade. O texto final da Constituição Imperial de 1824, em seu artigo 33, trata da criação 

de colégios e universidades, “aonde serão ensinados os elementos das Ciências, Letras e 

Artes” conforme Chizzotti (1996).  

Com a vigência da Lei de 15 de outubro de 1827, a primeira Lei Nacional relativa 

à educação que tivemos, segundo Cury (2002), o ensino público no Brasil foi organizado em 

quatro graus distribuídos como: Pedagógicos (primário), Liceus (nível de preparo ao ginásio), 

Ginásios (humanidades), e Academias (ensino superior), apontando-se, a partir daí, para a 

necessidade da obrigatoriedade do professor possuir licença para exercer o magistério. 

De acordo com Chizzotti (1996) a  Lei 1834 (Ato Adicional de 1834) promoveu a 

descentralização do ensino e a gratuidade da instrução primária, tendo também determinado a 

implantação das primeiras escolas normais brasileiras. Essas escolas foram implantadas nas 

províncias do Rio de Janeiro (1835) e Minas Gerais (1836) e se caracterizavam por possuir 

trajetórias incertas, marcadas por processos de criação e extinção. O diploma de ‘normalista’ 

passou a ser exigido para o exercício do magistério primário, representando, para quem o 

possuía, garantia de direitos e algumas prerrogativas.  O magistério não possuía nessa época, 

o estatuto de profissão, mas, sobretudo de vocação e valorizava mais a moral do professor e 

seus princípios religiosos do que competência teórica e didática.  

Consultando Aranha (2003) percebemos que desse período à Proclamação da 

República, em 1889, ocorreram muitas mudanças no cenário sócio-político e econômico do 

Brasil, originando novas demandas, provocadas pela necessidade de maior capacitação de 

trabalhadores, e conseqüente avanço na formação de professores, principalmente para 

capacitá-los para o ensino profissional. Contudo, apenas a partir da década de 1920 o debate 

educacional ganhou um espaço mais amplo de discussões, deixando de ser apenas uma 

questão isolada e de discussões parlamentares, passando a ser percebida como um problema 

nacional. 

Em 1924, foi implantada, por um grupo de educadores brasileiros com idéias 

inovadoras sobre o ensino, a Associação Brasileira de Educação, com o objetivo de congregar 

educadores e pessoas interessadas no estudo e debate de questões relativas à educação 
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pública. A Associação desencadeou um movimento pró-educação, com reivindicações que 

pretendiam alertar o Estado e os educadores para os principais problemas educacionais no 

País. 

A Revolução de 1930, marco de mudanças em diversos setores da vida nacional, 

impôs um quadro de transformações na educação nacional. Foi destacada a precariedade das 

instituições escolares e que seria necessária uma intervenção de políticos e educadores para 

promover uma revisão do sistema educacional brasileiro, que necessitava melhorar sua 

qualidade e dar melhores oportunidades escolares à população.  

Através de leituras feitas em Ghiraldelli (1994) reconhecemos que o denominado 

movimento escolanovista deu o início às transformações e à modernização do ensino tanto no 

interior da escola quanto em seus aspectos pedagógicos e em sua função social. Defendia a 

democratização do ensino, instrumento indispensável para a formação do sujeito e da 

sociedade, fazendo com que a educação fosse tratada como um direito inalienável de todo 

cidadão.   

Em 1932, agregando um grupo de educadores, dentre eles Anísio Teixeira, 

organizou-se, no “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, as denúncias, a formulação de 

uma política educacional e a exigência de um “plano científico” para executá-lo. Em relação à 

formação de professores, o Manifesto apontou que a preparação dos professores em todos os 

graus era descuidada. Defendeu a formação universitária para todos e que esta seria não só 

uma necessidade educativa, mas também de criação de aspirações e ideais comuns, sendo 

ainda o único meio de elevar a cultura e favorecer o ensino. Propunha a unificação da 

formação do magistério em nível superior, defendia a erradicação do analfabetismo, a 

priorização do ensino primário e a eliminação do caráter excludente das escolas públicas, 

freqüentadas, em sua maioria, pelos filhos das famílias de classe média.  

O Manifesto deixava claro que o Estado não vinha investindo adequadamente 

numa política de educação e que os problemas escolares deveriam ser de responsabilidade dos 

gestores das políticas públicas. Como resultados positivos, segundo Monacha (1999), no 

campo da escola normal ocorreram avanços significativos na formação de docentes: 

ampliação curricular, priorização das disciplinas científicas, aumento da duração do curso 

para quatro anos, exames para ingresso no curso. Foi então criada a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras de São Paulo. 

O manifesto contribuiu para a evolução da educação no Brasil nas décadas 

seguintes definindo um conjunto de idéias utilizadas por Gustavo Capanema nos seu onze 

anos de Ministério dentre elas destacamos as que concernem à formação de professor. Em 



20 
 

linhas gerais, no período de 1930 a 1937, as discussões em torno dos problemas educacionais 

foram bastante privilegiadas e diversas atitudes foram tomadas. Dentre elas, podemos destacar 

a reforma realizada na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, procurando dar à 

escola primária organização capaz de proporcionar às crianças uma formação amplamente 

cultural. Esse tipo de formação exigiria um profissional formador diferente daquele que vinha 

atuando até então na escola primária, desencadeando uma reformulação nos cursos de 

formação docente.  

Conforme Aranha (2003) as Escolas Normais foram ampliadas, criando-se os 

Institutos de Educação, abrangendo desde o ensino pré-primário até o ensino superior, com 

um curso regular para a formação dos professores que atuariam no magistério primário. Esse 

curso foi chamado de Escola de Professores e teria como objetivo elevar a formação do 

professor ao nível superior, nível ideal de formação do magistério para o início da 

escolarização. Esses Institutos se espalhariam mais tarde por diversas capitais brasileiras, 

sendo totalmente efetivados somente em 1946. Neste período também foram criadas diversas 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras para a formação de professor em nível superior.  

Romanelli (1983) ressalta que o Golpe de Estado em 1937 trouxe um declínio ao 

movimento renovador educacional, pois as novas medidas instituíram um radicalismo 

adotando uma política de educação autoritária. Como todos os outros setores, a formação de 

professores primários também foi atingida pelos princípios do Estado Novo, ficando voltada 

para o desenvolvimento das concepções tidas pelo governo como espírito patriótico e 

nacionalista, e controlada pela União na sua organização, nos seus objetivos e nos seus 

conteúdos. 

Houve uma mobilização pela ruralização do ensino, defendendo a idéia de fixar o 

homem no campo, tornando necessária a adequação da formação do professor, capacitando-o 

adequadamente para sua atuação nas escolas rurais. Foram criadas, ainda, algumas escolas 

normais em zonas rurais, para facilitar a formação do professor para essas regiões.  

Em 1939, aconteceu a reorganização oficial do ensino superior via decreto-lei 

baixado pela ditadura Vargas, o qual teve como intuito disciplinar o sistema de ensino 

superior. Assim, a Faculdade Nacional de Filosofia é reorganizada pelo Decreto-lei nº 1190, 

de 04/04/39, compreendendo os cursos de Filosofia, Ciências, Letras, Pedagogia e mais o 

curso de Didática. O curso de Pedagogia é então estruturado por analogia ao sistema de 

Bacharelado.  

Os currículos dos cursos foram estruturados segundo um "padrão nacional", ao 

qual todos os cursos de Ensino Superior tiveram que se adaptar. De acordo com esse padrão 
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nacional, os cursos eram compostos por três anos de estudos específicos (bacharelado) e mais 

um ano de estudos pedagógicos, formando o licenciado. No caso da Pedagogia formava-se o 

técnico em educação e, após mais um ano de estudos em didática, formava-se o licenciado. 

Nesse tipo de organização tornava-se clara a separação entre conteúdos de base e os métodos 

de ensino, confirmando-se uma dicotomia entre teoria e prática. 

Mesmo com a queda da ditadura, a formação de professores primários permaneceu 

baseada no mesmo modelo, consolidado pelas Leis Orgânicas do Ensino Primário e Normal 

de 1946. Reconhecemos a dificuldade de um equilíbrio entre normas gerais e liberdades para 

adaptações em cada contexto.  

Pela Lei Orgânica nº 8.530 de 02/01/1946, o Ensino Normal, constituído como 

curso de formação profissional, no nível secundário, pretendeu dar uniformidade à formação 

de professores em todo o território nacional, estabelecendo os mesmos princípios e normas 

abrangendo um regime de estudos, conteúdos programáticos, métodos e processos didáticos. 

Isto mostra que essa reforma, apesar de ter entrado em vigor num momento de retomada da 

democracia, caminhava no sentido oposto, impondo uma centralização e uma subordinação 

dos Estados à União e ainda impedindo qualquer tentativa de autonomia dos educadores. 

Assim, a Lei Orgânica do Ensino Normal oficializou como finalidades do ensino normal: 

 

1. Promover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias; 
2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas; 3. 
Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação 
da infância. (ROMANELLI, 1983 p. 164).  

 

 

Segundo Ribeiro (2003, p. 150) a Estrutura dos Cursos para a formação dos 

professores tinha dois ciclos: 

 

� 1º ciclo, como curso de formação de regentes de ensino primário, com duração de 4 

anos, funcionando em Escolas Normais Regionais;  

� 2º ciclo, dando continuidade aos cursos de regentes, para se tornarem professores 

primários, com duração de mais 3 anos, funcionando nas Escolas Normais.  

 

        Foram criados, também, os Institutos de Educação onde, além dos cursos de 

formação de professores, funcionariam também como anexos o Jardim de Infância e a Escola 
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Primária e que realizavam cursos de especialização e habilitação de administradores 

escolares.  

        Ainda eram determinados pela Lei Orgânica, os Sistemas de Avaliação, 

compostos de um conjunto de provas e exames, e que a admissão de alunos somente deveria 

ocorrer para a faixa etária inferior a 25 anos. Essa última determinação em nossa concepção 

impediria a qualificação de grande parte dos professores leigos que atuavam no magistério, 

trazendo mais dificuldades para adequação do próprio quadro do magistério nacional.  

A promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, trouxe avanço na questão da descentralização da 

educação, visto que, promoveu a equivalência entre o ensino secundário e o profissional, 

extinguindo a dualidade estrutural imposta pela Reforma Capanema; contemplou, 

especialmente, a educação fundamental, estabelecendo a obrigatoriedade escolar para crianças 

dos 7 aos 14 anos. Essa Lei também restituiu a competência da União o direito de dispor 

sobre todas as matérias relativas a planos e programas nacionais, regionais e orçamentos 

plurianuais da educação. Na lei, os artigos referentes à formação de professores primários 

trouxeram poucas alterações em relação à Lei Orgânica do Ensino Normal. Segundo 

Brzezinski (1987), como acréscimo à Lei Orgânica do Ensino Normal, foram estabelecidos: 

 

 
O princípio de equivalência, que já vinha das leis de 1950 e 1953; os exames 
de suficiência a cargo das Escolas Normais ou Institutos de Educação 
públicos, credenciados pelos Conselhos Estaduais, a fim de habilitarem 
professores para as escolas primárias, o que viria, precariamente, suprir a falta 
de docentes; a possibilidade de funcionamento nos Institutos de Educação dos 
cursos de formação de professores para o ensino normal, dentro das normas 
estabelecidas para os cursos pedagógicos das Faculdades de Filosofia, 
Ciências e Letras. Estes cursos, necessariamente, constituiriam o Curso de 
Pedagogia. (BRZEZINSKI,1987, p. 143).  

 
 

No capítulo que trata da formação de professores para atuarem no ensino primário, 

foi dada competência aos Estados para traçarem sua própria política de formação, 

conservando o mesmo esquema de 1946 e apresentando três níveis para esta formação: o 

nível ginasial, ministrado em escolas normais de grau ginasial; o nível colegial, ministrado 

em escolas normais de grau colegial ou Institutos de Educação e o nível pós-normal, 

compreendendo cursos de especialização de professores primários e de formação de 

Administradores, Orientadores e Supervisores Escolares para as escolas primárias. Esses 

níveis de formação do magistério possibilitaram uma hierarquização dos sistemas estaduais de 
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ensino, adequando-os às necessidades de cada região, mas favorecendo o estabelecimento de 

uma desigualdade de preparo dos professores, o que foi considerado como uma das principais 

falhas desta Lei. 

Próximo de dez anos mais tarde, já como resultados dos governos militares 

ditatoriais, duas grandes reformas mudaram o perfil educacional no Brasil: a do ensino 

superior (Lei 5.540/68) e a do ensino das etapas denominadas 1º e 2º Graus (Lei 5.692/71). 

Essas reformas estavam orientadas pelo Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e 

Social. 

A Lei 5.540/68 é muitas vezes tratada como lei da reforma universitária, pois 

substituiu as faculdades e as cátedras pelo sistema ainda existente em 2009 na UFRN, de 

departamentos, matrículas semestrais e por créditos, e todo o espírito de fragmentação e 

isolamento ainda hegemônico nos dias de hoje. 

As mudanças decorrentes da Lei 5.540/68 atingiram os cursos de formação de 

professores e, especificamente, o curso de Pedagogia, regulamentado pelo parecer 252/69 e 

resolução nº 2/69, prevendo um currículo capaz de formar professores que dominassem os 

conteúdos das disciplinas de formação geral e específica. Esse Parecer, de autoria do 

professor Valnir Chagas, determinou novas habilitações para o Curso de Pedagogia, 

instituindo uma base comum de conhecimentos pedagógicos e outra, diversificada, 

responsável pela formação dos especialistas.  

Com relação à formação do professor “primário”, a Resolução 2/69 inclui a 

“formação de professores para o ensino normal” como uma das habilitações do curso de 

Pedagogia e define, em seu artigo 7º, parágrafo único: 

 

A capacitação profissional resultante do diploma de Pedagogia incluirá: a) o 
exercício das atividades relativas às habilitações registradas, em cada caso; b) 
o exercício de magistério, no ensino normal, das disciplinas correspondentes 
às habilitações específicas e à parte comum do curso (§ 1º do art. 2º , letras b 
a f ), quando este tiver duração igual ou superior a duas mil horas, observados 
os limites estabelecidos para efeito de registro profissional; c) o exercício de 
magistério na escola de 1º grau, na hipótese do número 5 (cinco) do artigo 3º 
e sempre que haja sido estudada a respectiva metodologia e prática de ensino.  

 

 

A Lei 5.692/71, que tornava obrigatória uma profissionalização dos jovens no 

atual chamado nível médio, trouxe uma redefinição do Curso Normal, reestruturado em 

função do “ensino por atividade”, exigindo um professor diferente para o início da 

escolarização. A nova estrutura foi definida nos artigos 29 e 30 dessa lei segundo a qual: 
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Art. 29 - A formação de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º 
graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se às 
diferenças culturais de cada região do País, e com orientação que atenda aos 
objetivos específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de 
estudo ou atividades e às fases de desenvolvimento do educando.  
Art. 30 - Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério: 
a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; b) 
no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau superior, 
ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau, obtida em 
curso de curta duração; c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação 
específica obtida em curso superior de graduação correspondente a 
licenciatura plena. 

 

 

Além de organizar a formação de professores, a lei ainda estabeleceu critérios de 

profissionalização garantindo a continuidade e terminalidade dos estudos; de regulamentação 

profissional, determinando a admissão por concursos públicos e critérios para a remuneração 

dos professores. Foram também definidas novas responsabilidades para especialistas e 

professores nas escolas de 1º e 2º graus, fazendo com que a formação do magistério também 

fosse repensada.  

Tomando como aporte leituras feitas em Ribeiro (2003) percebemos que na 

primeira metade da década de 1970 havia uma visão funcionalista da educação. A maioria dos 

estudos privilegiava a dimensão técnica do processo de formação de professores e 

especialistas em educação. Conseqüentemente, a grande preocupação, no que se refere à 

formação do professor, era a instrumentalização técnica.  

Na segunda metade da década de 1970, iniciava-se um movimento de oposição e 

de rejeição aos enfoques técnico e funcionalista que predominaram na formação de 

professores até esse momento. Nessa época as teorias sociológicas que consideravam a escola 

como reprodutora das relações sociais, chegaram às universidades e aos centros de formação 

de professores e a educação passou a ser vista como uma prática social em íntima conexão 

com o sistema político e econômico vigente. A partir dessa posição, a prática dos professores 

deixa de ser considerada neutra e passa a constituir-se em uma prática educativa 

transformadora. Em leituras feitas em Ghiraldelli (1994) percebemos que no final dos anos 

1970 e início dos anos 1980, a luta dos educadores se pautou no quadro do movimento mais 

geral da democratização da sociedade.  

Nessa última década, houve uma ruptura com o pensamento educacional 

tecnicista, que até então predominava nas instituições de ensino e, no que se refere à formação 
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de professores, foi um momento profícuo, pois foram produzidas nesse período propostas 

avançadas sobre formação do educador, destacando o "caráter sócio-histórico".  

Neste mesmo período, o debate a respeito da formação do educador privilegiou 

dois pontos básicos: o caráter político da prática pedagógica e o compromisso do educador 

com as classes populares. Nesse contexto, tomando como referência as idéias de Melo (2005) 

o debate sobre a formação de professores passou a incluir uma diversidade maior de temas:  

� a desvalorização e descaracterização do magistério como profissão; 

� a deformação do profissional do ensino e a desmotivação gerada pela falta de 

condições de trabalho, pela instabilidade no emprego, pelas relações hierárquicas, pelo 

universo burocrático e pela condição de simples assalariado a que vem sendo 

submetido o profissional do ensino e da própria escola; 

� a discussão sobre a natureza do magistério como “bico”, vocação ou profissão; 

� a função da educação escolar na prática social já que, ressaltava-se a importância do  

professor conscientizar-se da função da escola na transformação da realidade social 

dos seus alunos e ter clareza da necessidade da prática educativa estar associada a uma 

prática social mais global; 

� competência técnica e compromisso político: este debate caminhou para a aceitação 

geral da tese segundo a qual a função política da educação escolar se cumpre também, 

embora não somente, pela mediação da competência técnica; 

� teoria e prática na formação do professor: com a separação institucional entre pesquisa 

e prática, por um lado, era esperado que os pesquisadores fornecessem a ciência básica 

e aplicada e as técnicas dela derivadas para diagnosticar e resolver problemas da 

prática; por outro lado, esperava-se que os profissionais encaminhassem aos 

pesquisadores problemas para o estudo e o teste da utilidade dos resultados das 

pesquisas; 

� Universidade e formação de professores: dentro do modelo que inspirava a 

universidade brasileira, a formação de professores parece sempre ocupar um lugar 

bastante secundário. Nas academias, as prioridades estão concentradas nas funções de 

pesquisa e elaboração do conhecimento científico, em geral consideradas como 

exclusividade dos programas de pós-graduação.  

Tudo o que não se enquadra dentro dessas atividades passava, em geral, para um 

quadro inferior, como são as atividades de ensino e formação de professores. 

Nos debates sobre o curso de pedagogia que vinham ocorrendo desde o final da 

década de 1970, voltava a se confirmar como temática central, aquela que sempre esteve em 
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foco, a questão da base comum nacional, a identidade do pedagogo. Nos encontros nacionais 

subseqüentes, passa a ser discutido, de maneira explícita, nos relatórios de discussão a idéia 

da pedagogia enquanto curso.  

Diante dos impasses tão aflorados, os participantes dos debates preferiam não 

caminhar em direção à redefinição da legislação sobre o assunto, e, sim, a partir do relato de 

modificações introduzidas nos cursos em diferentes instituições de ensino, apontar as 

tendências em andamento, bem como estimular o estudo dos resultados alcançados. De forma 

geral, o que se pode perceber é a tentativa de conciliar a aplicação dos princípios firmados ao 

longo do processo de discussão com os limites impostos pela legislação vigente. Nesse 

sentido, em várias instituições, sempre surgiam iniciativas de reformulação dos cursos 

visando amenizar os efeitos da "concepção tecnicista" de educação produzida pelo Parecer 

CFE nº 252/69 de Valnir Chagas. Silva (1999, p.23).  

No início dos anos 1980, o Ministério da Educação reativou os estudos sobre a 

formação de Recursos Humanos para a educação com o objetivo de subsidiar o Conselho 

Federal de Educação na reformulação dos cursos de formação docente. Foram realizadas 

várias reuniões, seminários e encontros em todo o país, culminando no Encontro Nacional 

sobre formação de Recursos Humanos para a educação, em 1983. No qual segundo Scheibe e 

Aguiar (1999):  

� foi firmado o princípio de que a docência constitui a base da identidade profissional de 

todo educador;  

� Apresentou proposições que refletiu o consenso de grupos com relação às tendências 

de reformulação dos cursos de formação de professores e especialistas.  

As duas últimas décadas do século XX foram marcadas por um importante 

movimento internacional de profissionalização do ensino, apontando como urgente a 

necessidade de se formar um professor capaz de garantir a legitimidade e a eficácia de sua 

ação docente e mostrando a necessidade da formação em nível superior para o profissional 

que atua nos períodos iniciais da escolarização.  

No Brasil, a partir de acordos firmados na Conferência de Ministros da Educação e 

de Planejamento Econômico (México, 1979) e na Conferência de Jomtien (Tailândia, 1990), 

elaborados conforme as exigências do Banco Mundial, foram sendo implementadas políticas 

de formação docente, buscando elevar o nível de satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem, através das mudanças na escola básica e no campo da formação de professores, 

apoiados nesse movimento.  
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O relatório de Delors (2002, p.159) indica algumas medidas imperativas para 

melhorar a qualidade e motivação dos professores:  

 

 

� Recrutamento – melhorar a seleção dos profissionais;  

� Formação inicial - estabelecer laços mais estreitos entre a universidade e os 

institutos de formação;  

� Formação contínua – desenvolver programas de formação contínua;  

� Controle – controlar o desempenho dos profissionais;  

� Gestão – reformas no sistema de gestão;  

� Participação de agentes exteriores à escola – pais, profissionais que tem 

experiência em diversos assuntos; 

� Condições de trabalho – remuneração. 

 

 

       Podemos compreender que há tendências positivas e também tendências negativas 

para a profissionalização docente. Em especial, a concepção de flexibilização em geral traz 

insegurança ao profissional de qualquer área. Quanto à questão salarial, sempre pareceu um 

tema proibido na educação. Prova é que apenas recentemente no Brasil foi assinada uma lei 

estabelecendo um piso salarial para uma pequena parte dos docentes: aqueles que cursaram o 

magistério no nível médio. A palavra contenção parece completamente irreal para o 

professorado brasileiro. 

Dentre outras mudanças, esta política introduziu, no cenário brasileiro, além de um 

novo modo de compreensão da educação e da formação de professores, a criação de novas 

instâncias formadoras, como o Curso Normal Superior e os Institutos Superiores de Educação, 

as quais culminaram com o Pacto de Valorização do Magistério e Qualidade da Educação, 

firmado pelo Ministério da Educação com a finalidade de estabelecer e implementar uma 

política de longo alcance nacional para a profissionalização do magistério, com vistas a 

elevação da qualidade da educação básica. 

Posteriormente, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério implantado a partir de 1998. Além dessas ações, 

foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, elaborados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Básica, os Referenciais para Formação de 

Professores em 1999, a avaliação dos cursos de nível superior. 
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Nos anos 1990, o debate da formação de professor girou em torno da problemática 

formação inicial para a continuada, incluindo pelo menos três eixos de abordagem: a pessoa 

do professor e sua experiência, a profissão de professor e seus saberes específicos, a escola e 

seus projetos educacionais. Em concomitância com a aprovação da LDBEN Lei nº 9394/96, 

que no intuito de superar a polêmica relativa ao nível de formação – médio ou superior, 

elevou a formação do professor dos anos iniciais do ensino fundamental ao nível superior, 

estabelecendo que ela se daria em Universidades e em Institutos Superiores de Educação, nas 

Licenciaturas e em Cursos Normais Superiores; sendo que os tradicionais cursos normais de 

nível médio foram apenas admitidos como formação mínima (art.62) e por um período 

transitório até o ano de 2007 (título IX, art. 87, parágrafo 4). Mas, como bem sabemos, a 

exigência do nível superior foi revogada legalmente. De fato, passou a ser uma aspiração de 

todos os professores. 

A partir da promulgação da LDBEN (Lei 9394/96) intensificaram-se as discussões 

e polêmicas não só em relação à identidade do pedagogo, como também às incertezas quanto 

à própria sobrevivência do curso. Se, por um lado, essa determinação legal se mostrava 

inadequada a um país das dimensões do Brasil, com a tremenda desigualdade entre as regiões e 

cidades, por outro lado, devemos admitir que a elevação do nível exigido para a formação acabou 

funcionando como um horizonte desejável, que serviu de norte para todos os professores da escola 

básica, não porque as pessoas realmente desejassem o nível superior, mas pelo entendimento 

inadequado do parágrafo 4º do artigo 87: a expressão “somente serão admitidos professores 

habilitados em nível superior” foi entendida como “serão demitidos aqueles que não o tiverem”.  

Assim, a maioria de nossos professores estabeleceu como projeto de vida a formação em nível 

superior, deixando de procurar os cursos normais de nível médio porque, supostamente, eles não 

valeriam mais a partir de 2006.  

Pressionados pelas escolas e pelos sistemas de ensino, os professores em exercício 

buscaram complementar sua formação nas instituições que foram se criando e em cursos rápidos, 

nem sempre de boa qualidade. Para atender a essa demanda, o MEC e o CNE autorizaram 

centenas de Cursos Normais Superiores e cursos a distância, em sua maioria oferecidos por 

Instituições Particulares de Ensino Superior, que se disseminaram em várias regiões do país. 

Também Secretarias de Educação passaram a oferecer cursos semi-presenciais de formação 

superior de professores em exercício. Por falta de clientela, apesar de existirem oficialmente, os 

cursos normais de todo o país foram, gradativamente, fechando suas portas, restando alguns 

poucos. Essa falência dos cursos normais de nível médio foi acompanhada pela expansão rápida 

dos Cursos Normais Superiores. 



29 
 

Esses fatos trouxeram grande polêmica em relação ao Curso de Pedagogia que, desde 

suas origens, vinha formando professores para a Escola Normal e, a partir de 1969, por força da 

Resolução 02/69, que criou o Currículo Mínimo de Pedagogia, passou a formar, também, os 

professores para o Ensino de 1º grau. 

A partir da Lei nº 9394/96, a questão da formação de professores para a educação 

básica causou grandes discussões, no âmbito do Conselho Nacional de Educação - CNE , no seio 

das Instituições de Ensino Superior e nas entidades e associações científicas, especialmente a 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE. Em documento 

elaborado em 1998, a ANFOPE propôs a criação de uma outra concepção de Pedagogo, que 

superasse a formação dualista para o magistério e para a especialização: 

 

 

Um pedagogo cuja formação básica na docência das séries iniciais do ensino 
fundamental seja abordada em uma dimensão mais ampla e articulada a um 
conjunto teórico e prática de conhecimentos que contribuem para a 
compreensão, a análise e a crítica do todo que constitui o administrativo e o 
pedagógico da prática escolar. (Proposta de Novas Diretrizes Curriculares 
para o Curso de Pedagogia – elaborada em reunião da ANFOPE na UFMG 
nos dias 08 e 09 de julho de 1998.) 

 

 

De acordo com essa abordagem, seria garantida uma sólida formação teórica, que 

proporcionasse o entendimento da educação escolar em seus fundamentos e em sua prática, como 

determinante, para o exercício da docência nas séries iniciais do ensino fundamental e de funções 

pedagógicas e administrativas na escola, sendo complementada e ampliada posteriormente para a 

atuação em outros espaços institucionais de educação escolar e não escolar. 

Preocupados com a política de formação dos educadores, a ANPED1, ANFOPE2, 

ANPAE3, FORUNDIR4, CEDES5
 e Fórum Nacional em Defesa da Formação de Professores 

realizaram inúmeras reuniões, encontros e documentos, que foram enviados ao CNE, com o 

objetivo de interferir na política de formação dos educadores. Em 1999, foi elaborado o 

“Documento Norteador para Elaboração das Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Formação de Professores”, no qual a ANFOPE e a Comissão de Especialistas de Pedagogia, 

indicavam claramente a indispensabilidade de tratar simultaneamente e de forma integrada, a 

formação de todos os profissionais da educação, licenciados e Pedagogos.  

                                                 
1ANPED - Associação Nacional de Pós – Graduação e Pesquisa em Educação 
2ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 
3ANPAE - Associação Nacional de Política e Administração da Educação 
4FORUMDIR - Fórum de Diretores das Faculdades de Educação das Universidades Públicas Brasileiras 
5CEDES - Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia 
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Em 07 de novembro de 2001, as mesmas instituições supracitadas apresentaram o 

documento “Posicionamento Conjunto das Entidades”, que serviu de base para o documento 

“Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

enviado ao CNE em abril de 2002. 

A formação dos professores da educação básica em nível superior foi reforçada no 

Plano Nacional de Educação, Lei 10.172, de 09/01/2001 que, apesar de considerar a formação de 

nível médio como titulação mínima, apresentava metas que apontavam a formação superior como 

preferencial. 

Em fevereiro de 2003, o CNE, a pedido de uma instituição de ensino superior de 

Poços de Caldas, Minas Gerais, emitiu parecer sobre o nível de formação de professores das séries 

iniciais do ensino fundamental. Respaldado nos artigos 64 e 87 da LDB, esse Parecer aponta a 

formação em nível superior como desejável, defendendo, entretanto, o direito líquido e certo dos 

portadores de diploma de normal de nível médio exercerem a profissão até o fim de suas vidas, 

mesmo que a legislação venha a ser alterada. 

 
 

Os portadores de diploma de nível médio, bem como os que vierem a obtê-lo, 
sob a égide da Lei nº 9.394/96, têm direito assegurado (e até o fim de suas 
vidas) ao exercício profissional do Magistério nas turmas de Educação 
Infantil ou nas séries iniciais do Ensino Fundamental, conforme sua 
habilitação. (PARECER 1/2003) 

  

 

De acordo com Chagas (1992) apud Brzezinski (1987), a formação de docentes 

para o início da escolarização implica aprofundamentos de estudos, que não se esgotam nos 

currículos da Escola Normal. Segundo esse entendimento, a formação de “professores 

primários” constitui a identidade conferida ao curso de pedagogia.  

De um ponto de vista cronológico, poderíamos dizer que as reformas educacionais 

no Brasil paulatinamente ao longo das décadas vão expressando um consenso a respeito da 

urgência em se formar os professores em nível superior. Conseqüentemente, a formação 

inicial de professores como preparação profissional passa a ser preponderante na organização 

da educação nacional, por representar a inserção qualificada no processo de escolarização.  

De um modo geral, percebemos que apesar de na década de 1970, os debates e as 

pesquisas terem enfocado, sobretudo a formação do professor numa perspectiva tecnicista, e 

os limites e implicações da formação neste sentido; já para a década de 1980 a ênfase foi na 

perspectiva sociológica da formação do professor cujo trabalho se situava no sentido da 

transformação social; na década de 1990 os debates ocorreram a favor ou contra a defesa do 
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professor enquanto aquele que tem que desenvolver um trabalho reflexivo, enquanto 

pesquisador, a formação de competências e habilidades, a formação a partir da prática 

docente.  

Houve também temas recorrentes como: o lócus da formação, a relação teoria 

prática, a questão da identidade do professor, da natureza do trabalho do professor, a 

certificação, competência, profissionalização, o nível no qual se daria a formação, formação a 

distância, formação em serviço (que envolve a questão dos estágios e das cargas horárias das 

disciplinas), Diretrizes Curriculares, Base Comum Nacional, diversificação das instituições 

formativas. 

Entendemos que a formação de professores passou a ser dominante na década de 

1990 ainda que tenha convivido, em muitos casos, com antigos modelos. Este predomínio foi 

uma decorrência natural do entendimento cada vez mais claro da urgência em prover uma 

formação em nível superior a novas gerações de professores, como instrumento de 

aperfeiçoamento profissional e, conseqüentemente, de melhoria do ensino fundamental e da 

educação infantil do país.  

Por outro lado, verificamos que a insistência na discussão sobre esses temas 

referentes à formação de professor, historicamente vêm de longe, e até os dias atuais não 

foram estanques as discussões, isso demonstra, por um lado os limites das perspectivas 

teóricas que os fundamentam e que não são abordagens teóricas que analisem os fenômenos 

numa visão de totalidade histórica, e por outro lado, sinalizam para encaminhamentos e 

permanências a respeito, por parte das políticas educacionais sobre as quais há diferentes 

posicionamentos porque decorrem de diferentes projetos societais.  

Hoje cada vez mais requisitadas pelas demandas e indicações colocadas pela 

sociedade as reformas educativas feitas nos últimos anos no Brasil evidenciam a subordinação 

das políticas de formação de professores aos princípios exigidos pelos organismos 

internacionais atrelados à lógica do mercado.  

       Profundas reflexões sobre o curso de Pedagogia, no contexto da educação superior 

brasileira acontecem de longa data. Apesar de algumas definições, redefinições, de inúmeros 

encontros, seminários, congressos, fóruns, simpósios etc. sobre o assunto, nos quais os rumos 

do curso foram buscados, ele continua bastante controverso, suscitando muitas discussões e 

embates como veremos a seguir. 
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1.2 O CURSO DE PEDAGOGIA EM QUESTÃO: IDAS E VINDAS NAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS E A PROCURA DO EQUILÍBRIO 

 

Parece aceitável considerarmos que o Governo Federal demonstrou pela primeira 

vez maiores preocupações com a formação do magistério em nível superior para a educação 

básica através do Decreto nº 19.890 de 18/04/1931, mas somente começou a se materializar 

com o Decreto de nº 1.190 de 04/04/1939 que organizou a Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil instituindo o chamado "padrão federal" ao qual tiveram que se adaptar 

os currículos básicos dos respectivos cursos oferecidos por outras instituições de ensino 

superior do Brasil, tanto públicas quanto privadas e institui padrões para o curso de 

Pedagogia, local onde se formariam os professores de educação que iriam exercer o seu 

magistério nos cursos normais de nível médio para futuros docentes da escola primária, hoje 

correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Foi adotado, na época, para o curso de Pedagogia, o esquema de duração 

conhecido como 3 + 1, isto é, 3 anos para o bacharelado e 1 ano para a licenciatura. Com base 

na primeira LDB brasileira (Lei no 4.024, de 20/12/1961), o antigo Conselho Federal de 

Educação (CFE) aprovou o Parecer no 25/62, mantendo a duração do curso de Pedagogia em 

4 anos, no mesmo esquema anterior de 3 + 1. A Lei nº 5.540, de 28/11/1968 (reforma do 

ensino superior), alterou a LDB vigente (Lei nº 4.024/61), e seu artigo 30 assim dispunha: 

 

 

A formação de professores para o ensino de segundo grau, de disciplinas 
gerais ou técnicas, bem como o preparo de especialistas destinados ao 
trabalho de planejamento, supervisão, administração, inspeção e orientação, 
no âmbito de escolas e sistemas escolares, far-se-á em nível superior. 

 

 

Esses mesmos dispositivos constaram dos artigos 29 a 33 da Lei no 5.692, de 

11/08/1971 (reforma do ensino de 1º e 2º graus, hoje ensino fundamental e médio, 

respectivamente). Sobre o assunto, foi baixada a Resolução CFE nº 2/69, anexa ao Parecer CFE nº 

252/69, determinando: 
 

 

A formação de professores para o ensino normal e de especialistas para as 
atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção, no âmbito de 
escolas e sistemas escolares, será feita no curso de graduação em Pedagogia, 
de que resultará o grau de licenciado com modalidades diversas de 
habilitação. 
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A dinâmica da Faculdade de Educação e a nova estruturação curricular do Curso 

de Pedagogia foram definidas pelo Parecer CFE nº 252/1969 e pela Resolução CFE nº 

02/1969, ambos do conselheiro Valnir Chagas. Estes textos legalizaram a formação do 

pedagogo, fixando os mínimos de conteúdo e duração do curso, dando maior ênfase à 

formação do especialista sem exigir a docência como um dos componentes de sua 

qualificação. 

A política de formação do pedagogo, expressa nos diplomas legais mencionados 

no parágrafo anterior, foi instituída sob a égide da ditadura militar. A política planificadora do 

modelo econômico desenvolvimentista estabeleceu que fosse feita no curso de pedagogia a 

formação de professores para a Escola Normal – esta denominada, após 1971, habilitação de 

magistério de 2º grau e instituiu, ainda, a formação dos especialistas, respondendo às 

exigências do modelo educacional tecnicista.  

      A denominação “especialistas da educação” surgiu com a Lei nº 5.540/68 e foi 

repetida pela Lei no 5.692/71. Ao mesmo tempo a docência passava a um patamar inferior, a 

uma menor importância. Talvez por isto ainda hoje vivemos a angústia de como formar bons 

professores que saibam ensinar a ler, escrever, contar e fazer cálculos com as quatro 

operações. Algumas vezes, pessoas “cobram” que estes conteúdos deveriam ser “revistos” no 

ensino superior. Seria razoável? Repetir o início do ensino fundamental nos cursos 

superiores? 

 Também é dito que os ingressantes nas universidades trazem lacunas nos 

conhecimentos básicos. Perguntamos: a maioria absoluta dos ingressantes? Realmente na 

maior parte dos conhecimentos? Se um(a) concluinte do ensino médio desejar prestar algum 

concurso e reconhece que lhe faltam alguns conteúdos básicos, o que deve fazer? 

 Neste momento, poderíamos imaginar duas necessidades imprescindíveis: (a) que não 

deixemos os atuais alunos do ensino fundamental desprovidos do conhecimento necessário, e 

(b) se algum de nós não o tenha, que façamos um esforço pessoal extraordinário para 

consegui-lo. Não podemos deixar a dificuldade atingir nosso alunado. 

 

1.2.1 Correntes de pensamentos que não podemos deixar de conhecer 

 

1.2.1.1 Os textos oficiais 

 

Sempre houve debates entre as instâncias diretivas dos governos e os profissionais 

da educação militantes no ofício nos determinados momentos históricos. Mesmo que os 
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ocupantes das instâncias diretivas sejam intelectuais educadores, momentaneamente naqueles 

postos. 

Desde o início dos anos 1970, a tônica dos pareceres de Valnir Chagas era a de que 

a formação de professores fosse concretizada progressivamente até que os professores das 

séries iniciais do Ensino Fundamental passassem a ser formados em nível superior. Na década 

de 1970 Valnir Chagas formulou um conjunto de indicações aprovadas no CFE que 

propunham a reformulação estrutural da formação de professores em nível superior e 

apontavam para a extinção do curso de pedagogia tal qual se apresentava naquele momento. 

Essas indicações, que consistiam de “um pacote pedagógico”, foram sustadas pelo 

ministro da Educação da época – Ney Braga, representante do governo ditatorial. Visto que 

essas indicações eram inoportunas, em face do contexto político em que se vislumbrava uma 

pequena “abertura política” e no qual os movimentos sociais davam mostras de sua marcante 

existência mesmo na clandestinidade. 

A partir de 1985, as experiências de reformulações curriculares do curso de 

pedagogia que se voltam para a formação de professores para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental vieram no intuito de atingir patamares desejáveis de qualificação, dos egressos 

do curso de pedagogia e o desempenho desses professores nos anos iniciais da educação 

básica.  

No Parecer nº 161/86, intitulado “Reformulação do curso de pedagogia”, além de 

fazer um histórico do curso e das regulamentações feitas pelo CFE, a conselheira Eurides 

Brito da Silva aponta os projetos de reformulação apresentados para análise no Conselho e 

sugere que devem ser estimuladas experiências de formação, como por exemplo a ênfase na 

docência para as séries iniciais do Ensino Fundamental, às quais o CFE não pretendia obstar. 

Dentre as várias regulamentações, dá indicação de que estes cursos deverão priorizar a 

melhoria da qualidade da formação do professor, tendo em vista a grande porcentagem de sua 

clientela egressa de cursos normais de nível médio, trazendo uma melhora no processo 

ensino-aprendizagem, principalmente nas séries iniciais do 1º grau.  

Este parecer defende ainda a necessidade da existência de especialistas nas 

diferentes áreas de abrangência da educação, propondo discussões em relação ao momento 

adequado para a preparação dos mesmos. Por fim, recomenda a agilização dos estudos 

direcionados para a aprovação de novos currículos mínimos de licenciaturas; o incentivo de 

novas experiências pedagógicas levando em conta a melhoria da qualidade na formação do 

professor, articulando as propostas com o sistema de ensino de 1º e 2º graus e a questão da 

formação dos especialistas. Apesar de todo o incentivo dado às IES para a proposição de 



35 
 

novas experiências no campo da educação, na maioria das instituições os cursos de Pedagogia 

continuaram nos moldes do Parecer 252/69.  

Desde a homologação da atual LDB, Lei nº 9.394/96 se travam embates quanto à 

valorização e à profissionalização do magistério, sendo muito grande a quantidade de 

pareceres, resoluções, portarias ministeriais e decretos presidenciais sobre o assunto. Os 

Pareceres CNE/CES nº 01/99 e nº 970/99 e o Decreto Presidencial nº 3.276/99 dispõem, 

respectivamente, sobre as “diretrizes curriculares para a formação de professores na 

Modalidade Normal em nível médio”, sobre o “Curso Normal Superior e a habilitação para 

magistério em Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental nos cursos de 

pedagogia” e “sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação 

básica.  

 

1.2.1.2 Apreciações de associações e educadores militantes 

 

O Parecer CNE/CES nº 01/99 na visão de Brzezinski (1999) consistia em um 

golpe. Esse parecer atingiu o Movimento Nacional de Educadores que, reiteradas vezes, 

declarou reconhecer somente o nível superior como nível mínimo de formação de 

profissionais de educação. O parecer, ao contrário, centra- se, a rigor, no que está prescrito no 

art. 62 da Lei 9.394/96: 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. Brzezinski (1999). 

O Parecer CES/CNE Nº. 970/99 retirava a possibilidade do curso de pedagogia de 

formar docentes para os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil, o que já 

vinha ocorrendo em diversas instituições públicas e privadas de todo país, havia já alguns anos. 

Brzezinski (1999) recorre a uma análise histórica e epistemólogica, para asseverar que o 

parecer, por um lado, tem mérito por definir uma política de formação do professor da 

Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental; por outro, merece repúdio por: 

� estimular a vaidade de alguns que detêm o poder para desqualificar as faculdades de 

educação, por não as reconhecerem como lócus para formar o professor da Educação 

Infantil e o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental; 

� configurar-se como arbitrário, pelo fato de desrespeitar a autonomia das universidades 

que apresentaram propostas ao MEC/SESu, a fim de subsidiar a Comissão de 
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Especialistas do Ensino de Pedagogia (CEEP), na elaboração de diretrizes curriculares 

para a formação dos profissionais da educação, a serem encaminhadas ao CFE. A 

formação do professor para as séries iniciais do Ensino Fundamental está presente na 

totalidade das propostas do curso de pedagogia. 

� mostrar-se autoritário, por violentar decisões da CEEP, integrada por profissionais que 

possuem um inquestionável domínio epistemológico, acadêmico, didático e prático 

para decidir, como conjunto de profissionais atuantes nas faculdades de educação e 

similares, quem, o que e como se forma no curso de pedagogia;  

� apresentar equívocos em relação às finalidades do curso de pedagogia, de modo 

especial, quando seus relatores assinalaram que historicamente, os cursos de 

pedagogia foram concebidos como instrumento de formação de pesquisadores e 

especialistas da educação. Paralelamente, cabia-lhes a formação de docentes das 

matérias pedagógicas que integravam o currículo dos cursos normais de nível médio. 

(CFE/CES, Parecer nº 970, 1999, p. 2). 

� desrespeitar as indicações sobre a formação do professor da Educação Infantil e das 

séries iniciais do Ensino Fundamental feitas pelas associações e entidades que se 

dedicam aos estudos de pedagogia, realizam pesquisas de reformulações curriculares e 

militam em defesa do direito à educação para todos os cidadãos brasileiros. Agindo 

assim, os relatores desrespeitam não só os movimentos organizados de educadores, 

mas os cidadãos brasileiros que têm o direito e precisam ser formados com qualidade 

acadêmica, metodológica e técnica, com compromisso político e com crítica acurada 

para resistir “à unidade política do bloco de poder sob a égide da classe ou fração 

hegemônica”. Brzezinski (1999, p. 96) 

Os relatores mostram equívocos, também quando afirmam que há séria lacuna 

resultante da inexistência de cursos para formação dos docentes das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental - SIEF e Educação Infantil - EI. Os cursos de pedagogia procuraram suprir esta 

deficiência e passaram a oferecer uma habilitação para a formação de professores desses 

níveis de ensino. Tratou-se, obviamente, de uma solução provisória, destinada a sanar uma 

lacuna. (CFE/CES, Parecer nº 970, 1999, p. 2). 

Os defensores de tal parecer viram seus interesses contemplados com a publicação 

do Decreto Presidencial nº 3.276, de 6/12/99 que segundo Brzezinski (1999) cassou o direito 

de o curso de pedagogia formar professores para atuar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil, atribuindo essa prerrogativa, com exclusividade, aos 

Cursos Normais Superiores (art.3º,§ 2º). Mas como se sabe, frente à resistência organizada das 
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entidades representativas da comunidade acadêmica e de profissionais de todo o país, o Decreto 

Federal 3.554 de agosto de 2000 substituiu a expressão “exclusivamente” por 

“preferencialmente”, resultando na relativização do texto anterior e na recuperação, pelo curso de 

pedagogia, de sua função de licenciatura, “porém de forma pouco qualificada ou, pelo menos, 

secundarizada” Silva (2003, p.85),  

Isto porque a LDBEN passou a prever, em seu o Art. 62 que a formação de 

professores para o magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental seja 

realizada nos cursos normais superiores, no interior dos institutos superiores de educação e, de 

outro, o Art. 64 abriu a possibilidade para que a formação dos “especialistas” ocorresse também 

em nível de pós-graduação. Ambas tradicionalmente oferecidas pelo curso de Pedagogia. 

 Silva (2000), em estudo apresentado na Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação - ANPED, afirma que no dia 6 de dezembro de 1999 foi inaugurado 

um quarto período na história do curso de Pedagogia, denominado “período dos decretos”, 

por representar os documentos firmados no âmbito do poder executivo, no qual teve sua 

identidade outorgada. Nesse estudo a autora apresenta a análise dos dois documentos que 

respondem por esse período: o Decreto Presidencial nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999 e o 

Decreto Presidencial nº 3.554, de 7 de agosto de 2000. Expõe ainda que tanto o Parecer CES 

970/99 quanto o Decreto Presidencial nº 3.276/99, ao expropriarem a função de magistério do 

curso de Pedagogia, criam uma dicotomia entre ensino e pedagogia, caminhando, então, na 

contramão dos mais recentes avanços a respeito da Pedagogia enquanto “ciência da prática”. 

Tal retrocesso se torna lamentável, sobretudo numa fase em que, com o 

fortalecimento dos intercâmbios internacionais, têm sido favorecidas as condições acadêmicas 

para o desenvolvimento das pesquisas a respeito do estatuto teórico da Pedagogia, à luz do 

qual se poderia resolver, com mais facilidade, as questões prático-institucionais (Silva, 2000). 

Com a problemática desencadeada em torno do debate sobre o módus e o lócus da 

formação de professores da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, foi 

formado um movimento social por educadores através de entidades representadas no Fórum 

em Defesa da Formação de Professores: ANDES/Sindicato Nacional (SN), ANFOPE, 

ANPED, ANPAE, CEDES, Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia, Fórum de 

Diretores Fórum Paulista de Pedagogia e Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública das 

Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras, Fórum Paulista de 

educação infantil, as quais travaram debates e organizaram documentos nos quais se 

recusavam a aceitar as decisões legais impostas pelo CNE no que se referia a formação de 
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professores para a educação básica, em particular o curso de pedagogia ganhou destaque nas 

discussões. 

No ano de 1999, a ANFOPE e o FORUMDIR enviaram ao CNE uma proposta 

(reenviada em 2001), pela qual recusavam a aceitar a dicotomia entre licenciatura e 

bacharelado em Pedagogia, defendendo como núcleo central o processo de ensinar e de 

aprender. Essas propostas ofereceram alguns parâmetros importantes para a reordenação 

curricular dos cursos de Licenciatura, dentre os quais se incluía o de Pedagogia. 

Em 2001, o CNE por intermédio de sua Câmara de Educação Superior (CES), 

baixou o Parecer 133, possibilitando às Universidades e aos Centros Universitários ofertarem 

a formação de professores para a Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental 

em nível superior, preferencialmente no Curso Normal Superior (CNS) ou em curso com 

outra denominação, mas limitando-o nas instituições não universitárias, em Instituições 

Superior de Ensino (ISE)/Curso Normal Superior.  

Assim, ficou claramente perceptível a tentativa do CNE, amplamente amparada 

por setores do ensino superior particular, de mais uma vez limitar a formação de professores 

aos ISE/CNS, empurrando as diversas habilitações existentes no Curso de Pedagogia para as 

especializações em “nível” de pós-graduação latu-sensu, aparentemente numa tentativa de 

extingui-lo como curso de graduação, contrariando o Artigo 64 da LDB, tornando estanque a 

formação de professores nesse módus. 

     Tentando arrumar a imensa confusão na qual se encontrava a formação de 

professores, tendo agora o CNS como protagonista principal, o CNE, através de seu Conselho 

Pleno (CP), divulgou, ainda em 2002, a Resolução 02, que instituiu a duração da formação 

dos professores da educação básica em nível superior nos cursos de licenciatura de graduação 

plena para 2.800 h/a, em, no mínimo, três anos. Isto contribuiu para que a formação de 

professores fosse agrupada num número de horas ao tempo mínimo de formação. Essa 

resolução também revogou a Resolução CFE/CP nº 2/69, ficando então extintas as expressões 

“especialistas da educação” e “habilitações”. 

No ano de 2004, os debates continuaram e a ANFOPE realizou em Brasília – DF, 

o Encontro intitulado “Políticas de Formação dos Profissionais da Educação: desafios para as 

instituições de ensino superior”, que, resumindo, versou principalmente sobre temas como: o 

movimento dos educadores e o contexto nacional; as teses da ANFOPE para a formação e a 

valorização dos profissionais da educação; a configuração das licenciaturas face à nova 

legislação e o Curso de Pedagogia face à nova legislação, que muito influenciaria as decisões 

do CNE que estariam por vir. Visto que, com modificações, aquelas orientações foram 
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aprovadas em fevereiro de 2004, com o que foi possível começar a sair do estado de paralisia 

em que se encontravam e começar a pensar estrategicamente o futuro do curso e dos alunos. 

 

1.2.1.3 O estado atual e um equilíbrio possível 

 

No início de 2005, o CNE baixou a Resolução 01/05 estabelecendo as normas para 

o apostilamento de diplomas dos cursos de graduação em Pedagogia, a fim de proporcionar 

aos concluintes que tivessem cursado as disciplinas Estrutura e Funcionamento do Ensino 

Fundamental, Metodologia do Ensino Fundamental e Prática de Ensino, Estágio 

Supervisionado (com carga horária de, no mínimo, 300 horas), o direito de habilitarem-se 

para o exercício do magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental, não havendo, 

entretanto, restrição de carga horária para os cursos concluídos anteriormente à Lei 9394/96. 

No mês de março de 2005, o CNE/CP emite o parecer nº 5/2005, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de graduação em Pedagogia, Licenciatura. 

Esse Parecer apresentava uma grande incoerência em relação ao artigo 64 da LDB, na medida  

em que não se referia à formação dos profissionais da educação no curso de Pedagogia, 

conforme estabelecido na referida lei.  

Assim, foi feito um ajuste, buscando observar esse disposto legal, sendo elaborado o 

Parecer CNE/CP n° 3/2006, de 21/02/2006, que mantém a Licenciatura em Pedagogia nos 

mesmos moldes do anterior, mas assegura a formação dos profissionais da educação, prevista na 

LDB. 

Finalmente, em 15 de maio de 2006, depois de idas e vindas, muitas discussões e 

debates acalorados na academia, na mídia, nos conselhos de educação, nos sindicatos dos 

trabalhadores da educação, foi aprovada a Resolução CNE/CP nº 1, que institui as Diretrizes 

Curriculares de Pedagogia. 

Gostaríamos de expor algumas idéias sobre o advento de diretrizes e parâmetros na 

educação escolar no Brasil. Desde sempre o ser humano procurou orientações: nas estrelas; 

nos faróis (como o de Alexandria, três séculos antes de Cristo); um avanço extraordinário 

ocorreu com a utilização da bússola. No campo do comportamento humano, recorreu às 

filosofias, maneiras de pensar e orientar a própria existência. 

 As sociedades foram se modernizando e alcançando níveis cada vez maiores de 

complexidade. As preocupações humanas também cresceram exponencialmente a ponto de 

termos que controlar o ar que respiramos; a água que bebemos; muitos alimentos. 

Respectivamente, sobre a quantidade de carbono que lançamos na atmosfera; as poluições que 
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atingem as reservas aqüíferas; fertilizantes e agrotóxicos, nem sempre saudáveis, que 

tomamos a iniciativa de usar, mas não conseguimos controlar as conseqüências finais de tais 

ações. 

 Na educação escolar, temos alguns fatos irrecorríveis: as crianças não param de 

crescer; novas adentram no sistema todos os anos; todos os seres humanos precisam de 

educação exatamente em cenários como os descritos no parágrafo anterior. 

 Nas últimas três décadas, nós brasileiros tomamos consciência de necessidades 

profundas: de planos educacionais de longo prazo e de parâmetros, diretrizes, referenciais que 

sejam “sinalizações” para um tempo mais longo. Alguns fatos que relembramos foi o Plano 

Decenal (proposto para o país, estados e municípios); o Plano Nacional de Educação; e as 

propostas que foram chamadas Parâmetros Curriculares Nacionais que se realizaram pouco a 

pouco para todos os níveis de ensino (desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio, cursos de graduação).    

 Na nossa compreensão, não temos ainda uma consciência da necessidade de um 

acordo ou um pacto social, que faça nos sentir a todos direcionados para uma educação 

escolar de qualidade. E nós que fazemos as ciências humanas e sociais, somos expoentes em 

provocar discussões, alimentá-las indefinidamente, muitas vezes buscando a verdade de um 

modo positivo, reconheçamos. Mas temos imensas dificuldades em atuar em equipes, alcançar 

consensos, construir propostas coletivamente. 

 Após procurar durante muitos meses, um fio condutor de raciocínio sobre as Diretrizes 

Curriculares do Curso de Graduação em Pedagogia, tivemos que nos contentar com um 

momento de humildade de que ainda não estávamos pronta para realizar uma análise crítica. 

Lemos bastante e muitas vezes em textos, encontramos muitas críticas, mas ficávamos sempre 

pensando no nosso alunado. E refletindo: o que escreveremos na dissertação poderemos falar 

aos alunos nas salas de aula com propriedade?  

 Diante de tudo isto, decidimos deixar na dissertação um texto apresentante das 

diretrizes e trataremos de uma discussão das mesmas em estudos posteriores. Desse modo, 

pedimos a compreensão do(a) leitor(a) para nossa abordagem simples, mas que procurará 

apresentar o que avaliamos como mais essencial no texto das diretrizes curriculares para o 

curso de pedagogia. Ficou, ao final, constituída dos seguintes tópicos:  

� Caracterização do Curso de Pedagogia como uma Licenciatura 
� Concepção de docência 
� Princípios e âmbitos de atuação do pedagogo(a) 
� Aptidões requeridas do(a) pedagogo(a) 
� Estrutura do Curso (Núcleos de Estudo, Carga Horária). 
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De início, apreendamos do que tratam as diretrizes: o objeto do curso (ser uma 

licenciatura) e os aspectos eleitos como primordiais – princípios, condições, procedimentos 

para planejamento e avaliação. Encontramos estes itens no artigo primeiro. 

 No segundo artigo, o campo de aplicação da formação do pedagogo: a docência. 

Embora expandida para atuação em “outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos”. Nosso orientador costuma chamar atenção de que nenhum outro curso 

universitário dedica quatro, cinco anos a tratar especificamente da educação escolar; então 

parece justo estarmos preparados para esta atuação. Observemos o esquema a seguir. 

 

 Gostaríamos de pontuar o que consideramos essencial. Que as diretrizes apontam o 

Curso de Pedagogia como uma Licenciatura. Isto em geral causa impacto no alunado. Muitos 

não escondem que não aspiram estar no futuro em salas de aula. Compreendemos as 

ansiedades, mas pensamos que o graduando deve se planejar para continuar sua formação e 

procurar especializá-la através do seu próprio currículo. Vejamos que no Art. 2° já está posto 

a possibilidade da atuação em “[...] cursos de Educação Profissional na área de serviços e 
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apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos.” 

 Em seguida vem uma concepção de docência. 

§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e processo 
pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, 
étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios 
e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 
inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes 
visões de mundo. 

 Ainda no Art. 2°, no segundo parágrafo, é dito que o meio proposto para a formação 

deverá conter estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica. Há três faces a 

contemplar: a primeira, quando chama a atenção para estudos teórico-práticos. Sabemos como 

é antiga a carência da parte prática nos cursos de pedagogia; que os currículos privilegiam as 

teorias. As pessoas que não têm experiências pessoais de exercer a docência enfrentam muitos 

obstáculos, medos e apreensões no início de carreira. 

 Quando no texto aparece investigação, entendamos uma separação difícil, mas 

verdadeira existente entre pesquisa docente e pesquisa acadêmica. Lembremos que o 

pesquisador em si somente é formado no nível de doutorado. Então a investigação tratada é a 

que diferenciará o professor de um repetidor de conhecimentos. 

 Os dois incisos do mesmo segundo parágrafo apontam para um extenso campo a ser 

trabalhado. Quando no primeiro é posto que o pedagogo tratará do “o planejamento, execução 

e avaliação de atividades educativas”. Isto significa que atuará em todo o processo: do 

planejamento até a avaliação significa do começo até o final. 

 No segundo inciso é dito que o pedagogo deverá conduzir “a aplicação ao campo da 

educação, de contribuições, entre outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o 

antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o lingüístico, o sociológico, o político, o 

econômico, o cultural.” Num sentido restrito, encontramos aí os diversos campos de 

conhecimento que são constituintes dos currículos de pedagogia. Num sentido mais amplo, 

chegaríamos a pensar numa formação holística. Somente a história de vida de cada um poderá 

responder as dimensões que serão alcançadas. 

 Observemos a seguir o Art. 3° onde destacamos os princípios de atuação do(a) 

pedagogo(a) e o foco – o que é considerado central – na sua atuação. No Art. 4°, encontramos 

um detalhamento das ações nos campos de ação já mencionados desde o artigo primeiro. 
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 O Art. 5° trata de aptidões esperadas do(a) pedagogo(a). O caput do artigo é bem 

simples: “O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:” Imaginemos que um(a) 

jovem se candidate a um trabalho e receba por escrito as aptidões requeridas para aquele  

posto. Compreendemos que nessa hora devemos fazer todo o possível para simplificar o 

entendimento. Tentamos fazer isto com o quadro a seguir. As aptidões seriam: 

I – atuar com ética e 
compromisso [...] 

 

II – compreender, 
cuidar e educar 
crianças de zero a 
cinco anos [...] 

 

 

III – fortalecer o 
desenvolvimento e as 
aprendizagens de 
crianças [...] 

 
IV – trabalhar, em 
espaços escolares e 
não-escolares [...] 
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V – reconhecer e 
respeitar as 
manifestações e 
necessidades [...] dos 
educandos [...] 

 

VI – ensinar Língua 
Portuguesa, 
Matemática,  
Ciências, [...]  e as 
outras áreas [...] 

 

 
VII – relacionar as 
linguagens dos meios 
de comunicação [...] 

 

VIII – promover e 
facilitar relações de 
cooperação [...] 
família e 
comunidade[...] 

IX – identificar 
problemas 
socioculturais e 
educacionais [...] 

 
X – demonstrar 
consciência da 
diversidade [...] 

 

 
XI – desenvolver 
trabalho em equipe 
[...] 

 

XII – participar da 
gestão das 
instituições [...] 
projeto pedagógico 

XIII – participar da 
gestão das 
instituições [...] 
escolares e não-
escolares [...] 

 

XIV – realizar 
pesquisas que 
proporcionem 
conhecimentos [...] 

 

 

XV – utilizar [...] 
instrumentos [...] 

para a construção de 
conhecimentos [...] 

 

XVI – estudar, 
aplicar criticamente 
as diretrizes 
curriculares [...] 

O Art. 6° traz a proposta de estrutura do curso. Afirma que terá: I – um núcleo de 

estudos básicos; II – um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e III – um 

núcleo de estudos integradores. O núcleo de estudos básicos concentra a maior parte das 

responsabilidades do(a) pedagogo(a). O núcleo de aprofundamento dedica-se aos estudos de 

processos educativos e gestoriais, materiais e procedimentos didáticos e estudos das teorias 

aplicadas a propostas educacionais. O núcleo de estudos integradores pretende que o(a) 

graduando exercite a comunicação e expressão dos seus aprendizados. 
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 Gostaríamos de apresentar um destaque do núcleo de estudos básicos que, segundo as 

diretrizes, pretende articular os seguintes 

pontos:
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 Encaminhando-nos para o final desta apresentação, apontaremos de que tratam os 

artigos seguintes das diretrizes. 

 

Artigos Enfoques 

7° Carga horária total e sua distribuição 

8° Meios de estudo: disciplinas, práticas, atividades complementares, estágios 
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9° Cursos a serem criados a partir da publicação das diretrizes 

10 Extinção das habilitações anteriormente existentes 

11 Transformação de Cursos Normais Superiores em Cursos de Pedagogia 

12 Direito dos alunos que estiverem cursando 

13 Acompanhamento das diretrizes pelos órgãos competentes 

14 A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica 

15 Vigência da resolução 

 

A carga horária, definida no artigo 7º, será de, no mínimo, 3.200 horas de efetivo 

trabalho acadêmico. Essa carga horária será distribuída da seguinte forma: a) 2.800 horas para 

assistência às 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 diferentes naturezas, participação em grupos cooperativos de 

estudos; b) 300 horas para estágio supervisionado em educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental e em outras áreas específicas previstas no projeto pedagógico da 

instituição; c) 100 horas em atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, por meio da iniciação científica, da extensão e da 

monitoria. 

Com efeito, a promulgação dessas diretrizes representa o resultado de uma 

construção “coletiva” iniciada desde a década de 1980. Contudo, por se tratar de matéria 

diretamente vinculada aos diversos grupos de interesse, o debate ainda não terminou com este 

ato do CNE. Análises realizadas neste dispositivo legal, feita por educadores, pesquisadores e 

entidades educativas continuam a permear no campo dos eventos científicos organizados pela 

ANFOPE, ANPED, ANPAE e no seio das universidades que precisam reformular seus 

Projetos Políticos Pedagógicos do Curso de Pedagogia. O debate sobre a questão das funções 
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do curso de pedagogia e a questão de identidade da pedagogia enquanto campo de 

conhecimento são aspectos que vêm à tona nessas discussões. 

 

1.3. AS DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE PEDAGOGIA: COMO 

APROXIMAR A FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

A aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia é 

expressão das correlações de força presentes no campo educacional. No atual momento em 

que escrevemos (na metade de 2009), as interpretações do documento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia são levadas por disputas político-pedagógicas 

por vários autores e entidades ligados à educação, remete a conflitos teóricos e 

epistemológicos da identidade do Curso de Pedagogia. Dentre os principais pontos que ainda 

continuam polêmicos estão: o perfil profissional; o campo de atuação; concepção de ação 

docente e as discussões sobre o estatuto epistemológico da pedagogia, de docência, de gestão 

e de conhecimento. Se esses são os centrais, outros compõem o corpus conceitual que dará 

sustentação à formação do Pedagogo, como, multiculturalismo, diversidade, democracia, 

sustentabilidade, aprendizagens significativas. 

 

1.3.1. A questão da identidade da Pedagogia e do Profissional Pedagogo Docente  

 
 

O que responderemos a um(a) jovem que pretende fazer 
vestibular para um Curso de Pedagogia se ele(a) nos indagasse:  
O que é a Pedagogia?  
O que faz um(a) pedagogo(a)? 
Qual a finalidade e qual a importância do seu trabalho? 
É necessário a existência de um(a) pedagogo numa instituição 
onde se ensina-aprende algum conhecimento? 
Qual a diferença fará o seu trabalho na instituição? 
Onde podem ser encontrados pedagogos trabalhando?  
Se uma pessoa atua como pedagogo-professor, quais podem ser 
os alunos? 
Quais os conhecimentos o(a) pedagogo(a) precisa ter? 
Qual o papel e o reconhecimento social de um professor-
pedagogo? 

 

 

A questão da identidade da pedagogia é indispensável aos estudos e pesquisas 

educacionais em geral. Porém, o grande impasse sempre foi o de como posicionar a 

pedagogia em relação a elas. Na segunda metade da década de 1970 essas questões 
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começaram a ganhar mais clareza no âmbito das discussões a respeito da reformulação dos 

cursos de formação de educadores no Brasil. As reflexões de Saviani (1976) a respeito da 

definição de pedagogia podem ser consideradas como um marco para a retomada dos estudos 

sobre as mesmas. 

Nessa época, Saviani, a partir da recuperação dos múltiplos enfoques com os quais 

a pedagogia vinha sendo conceituada - ciência da educação, arte de educar, técnica de 

educar, filosofia da educação, história da educação, teologia da educação e teoria da 

educação - concluiu por considerá-la como “teoria geral da educação, isto é, como 

sistematização a posteriori da educação” e, portanto, “construída a partir e em função das 

exigências da realidade educacional” Saviani (1976, p.19). Para ele, as bases histórica, 

filosófica, científica e tecnológica deveriam ser consideradas apenas e tão-somente na medida 

em que permitissem a compreensão da educação, de modo sistematizado, e, portanto, 

coerente, uma vez que “se articulam dialeticamente a partir das exigências da realidade 

educacional” Saviani (1976, p.20). 

Contudo, foi apenas na década de 1990, que alguns estudos, acompanhando as 

tendências das discussões ocorridas, sobretudo em países como França, Espanha e Portugal, 

passaram a fundamentar uma concepção de pedagogia enquanto ciência da prática educativa. 

Salientam-se, nesse caso, trabalhos como os de Mazzotti (1999), de Pimenta (1997) e também 

de Libâneo (1998). A apresentação de algumas das conclusões a que chegaram estes dois 

últimos pesquisadores são pontos de embates teóricos com relação às novas Diretrizes para o 

curso de Pedagogia. 

Libâneo definiu pedagogia como “teoria e prática da educação” (1998, p.89) e 

apontou a prática educativa como o “objeto peculiar de estudo da ciência pedagógica, que dá 

unidade aos aportes das demais ciências da educação” Libâneo (1998, p.61) e estuda “o 

fenômeno educativo na sua globalidade” Libâneo (1998, p.89).  

As conclusões, apresentadas por Pimenta guardam algumas aproximações com as 

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. Compete a ela, diz 

a autora, “articular os diferentes aportes/discursos das ciências da educação, [...] significá-los 

no confronto com a prática da educação e frente aos problemas colocados pela prática social 

da educação” Pimenta (1997, p.70). 

É na idéia da educação como “objeto inconcluso, histórico, que constitui o sujeito 

que o investiga e é por ele constituído” Pimenta (1997, p.70), que a autora encontra os 

elementos para afirmar que o mesmo não pode ser captado na sua integralidade e sim em sua 
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dialeticidade, tal como Saviani já havia entendido anteriormente. A partir daí, defende a idéia 

desse objeto ser estudado por diferentes mediações que revelem diferentes representações 

sobre si e aponta para a necessidade da realização de “investigações e análises integradas, em 

equipes multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares” Pimenta (1997, p.71).  

Embora de inestimável valor para os rumos da pedagogia, naquele momento 

(década de 1990) essa idéia não dispunha de uma vigorosa resposta às questões envolvidas na 

definição do estatuto teórico da pedagogia. Esta área se mantinha fragilizada ao se tratar de 

sua tradução para o campo prático-institucional. Como conseqüência, permanecia bastante 

vulnerável às disputas oriundas de outras esferas, sobretudo as desencadeadas pelas políticas 

públicas referentes à formação de educadores, ao curso de pedagogia e até mesmo com a 

formação pedagógica de professores nas licenciaturas em geral. 

No caso do curso de pedagogia, os reflexos dos impasses quanto ao estatuto 

teórico da pedagogia têm se feito sentir em sua história de mais de sessenta anos. As 

discussões sempre presentes a respeito de suas funções e os contínuos conflitos no que se 

refere à sua organização curricular resultaram no que se convencionou denominar como a sua 

questão de identidade. Portanto, o atual debate em torno do estabelecimento das diretrizes 

curriculares para o curso de pedagogia no Brasil pode ser considerada simplesmente como 

uma exacerbação do que sempre nele esteve presente. É importante, pois, para a sua melhor 

compreensão reconstituir, em linhas gerais, a história da questão de sua identidade.  

O desenvolvimento do curso de pedagogia, no Brasil, foi acompanhado pelo 

questionamento de sua identidade. Sua história pode ser considerada como uma história de 

busca de afirmação de identidade. Silva (2003) sintetiza essa busca em quatro períodos, nos 

quais tal questão se fez presente de formas distintas. Em linhas gerais, ele caracteriza cada um 

desses períodos conforme quadro a seguir. 

 

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DE MARCOS HISTÓRICOS 

PERÍODO MARCOS STATUS DA IDENTIDADE 

1939-1972 Regulamentações Identidade questionada 

1973-1978 Indicações Identidade projetada 

1979-1998 Proposta Identidade em discussão 

1999 - ... Decretos Identidade outorgada 

    Fonte: SILVA (2003). 
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O primeiro período da história do curso de pedagogia ocorreu de 1939 a 1972 e 

pode ser denominado período das regulamentações - por concentrar as etapas em que se 

processaram a organização e as reorganizações do curso em conformidade com a legislação 

então fixada - no qual teve sua identidade questionada. De fato, embora suas três 

regulamentações - o Decreto-Lei nº 1.190/39, o Parecer CFE nº 251/62 e o Parecer CFE nº 

252/69, representem um esforço no sentido de criar e tentar fortalecer a identidade do curso e, 

conseqüentemente a do próprio pedagogo, em realidade elas se encontram carregadas de 

conteúdos que provocam seu contínuo questionamento.  

O segundo período da história do curso de pedagogia ocorreu de 1973 a 1978 e 

pode ser denominado período das indicações - por representar o conjunto de 

encaminhamentos de autoria do então conselheiro Valnir Chagas ao denominado, na época, 

Conselho Federal de Educação, visando à reestruturação global dos cursos superiores de 

formação do magistério no Brasil -, no qual teve sua identidade projetada.  

Algumas dessas indicações chegaram a ser aprovadas pelo então Conselho Federal 

de Educação e homologadas pelo Ministro da Educação e Cultura Ney Amynthas de Barros 

Braga, todavia, após a provocação de uma forte reação de alguns setores envolvidos com o 

assunto, foram sustadas e devolvidas ao Conselho. A partir da idéia de “formar o especialista 

no professor”, o que o conselheiro pretendia fazer era substituir o curso de pedagogia por 

vários novos cursos e habilitações, atestando, mais uma vez, a fragilidade do mesmo. 

O terceiro período da história do curso de pedagogia ocorreu de 1979 até 1998 e 

pode ser denominado período das propostas - por indicar a documentação gerada no 

processo de revisão da formação do educador -, no qual teve sua identidade em discussão. O 

movimento iniciado por professores e estudantes em reação à retomada, pelo MEC, das 

indicações sustadas no período anterior, vinha tendo como interlocutores não apenas a 

comunidade acadêmica, mas também as instituições universitárias e os organismos 

governamentais interessados no assunto. 

Da documentação decorrente desse período, destacaram-se as seguintes propostas 

como referência para análise da questão da identidade do curso de pedagogia:  

� a de 1981, produzida pelo Comitê pró-participação na reformulação dos cursos 

de pedagogia e licenciatura - regional de São Paulo;  

� a de 1983, produzida como Documento final do Seminário Nacional de 

Recursos Humanos para a Educação, promovido pelo MEC, em Belo 

Horizonte;  
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� a de 1998, de autoria da ANFOPE (Associação Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação);  

� a de 1998, produzida pelo GT Pedagogia, do V CEPFE (Congresso Estadual 

Paulista sobre Formação de Educadores), promovido pela Unesp, em Águas de 

São Pedro;  

� a de 1999, elaborada pela Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia, 

junto ao MEC.  

Segundo Bissolli da Silva (1999), o estudo dessas propostas evidenciou que, 

embora haja concordância com os princípios nucleares firmados já no início do movimento - 

a docência como base da formação profissional de todo educador, a qual deve supor uma 

base comum de estudos de forma a conduzir à compreensão da problemática educacional 

brasileira - são variadas as posições quanto à estruturação dos estudos pedagógicos a serem 

oferecidos à formação dos educadores. 

Em termos gerais, podemos considerar que a questão da identidade do curso de 

pedagogia fica corroborada por sua retomada histórica. Se no início do primeiro período ela 

esteve apoiada na controvérsia a respeito do conteúdo próprio da pedagogia e, em 

conseqüência, nas posições a respeito da manutenção ou extinção do curso, no final desse 

período foram sendo estabelecidas as primeiras indicações de uma resposta favorável ao 

reconhecimento do campo próprio do conhecimento pedagógico. 

A crise representada pelo segundo período pode ser considerada como um desses 

indicadores e as discussões a respeito do estatuto teórico da pedagogia aí retomadas 

contribuíram para que, no período seguinte, fosse se consolidando a idéia da especificidade do 

conhecimento pedagógico. Contudo, os debates acerca da concepção de pedagogia enquanto 

ciência da prática parecem não ter sido suficientes para orientar as decisões a respeito da 

estruturação de cursos visando a formação de educadores. Os impasses atualmente 

enfrentados quanto às funções e a estruturação do curso de pedagogia, mais parecem 

reproduzir as experiências do passado do que representar os reflexos dos estudos a respeito do 

estatuto teórico desse campo. 

A propósito, o questionamento a respeito das funções do pedagogo encontrou sua 

correspondência na dificuldade em se indicar a categorização do curso enquanto bacharelado 

e/ou licenciatura bem como em se estabelecer a relação entre eles. Instalados como cursos 

distintos - licenciatura e bacharelado - em 1939, tenta-se, em 1962, a concomitância entre 

esses dois tipos de curso. Em 1969, opta-se por um só diploma - o de licenciado, contrariando 

o encaminhamento favorável ao bacharelado feito pelo conselheiro Valnir Chagas. 
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Durante todo o primeiro período ficaram mantidas, contudo, mesmo neste último 

caso, as duas funções que haviam sido reunidas num único curso em 1962: a de formação 

pedagógica do magistério em nível médio e a correspondente aos então denominados 

especialistas em educação. No que se refere ao segundo período, em virtude da projeção da 

formação do pedagogo para o nível de especialização, tal questão - a do bacharelado e/ou 

licenciatura - não se coloca. 

A partir de 1983 e até quase o final do terceiro período, ela é apenas indireta e 

difusamente ativada na medida em que as tensões giraram, predominantemente, em torno das 

funções e estruturação geral do curso, sem que se focalizasse diretamente a questão dele 

assumir a categoria de bacharelado e/ou de licenciatura. Contudo, em sua fase final, mais 

precisamente após a aprovação da nova LDB, com o risco do curso de pedagogia perder sua 

condição de licenciatura, o foco das atenções passou a se dirigir para essa antiga questão. 

E o impasse acompanhou o terceiro período, sobretudo a partir de 1983, com a 

recuperação da proposta de manutenção do curso de pedagogia, reavendo-se, com ela, a 

discussão a respeito da identidade do pedagogo - que se tornou mais visível por ter sido 

enfrentada de maneira mais explícita.  

No final desse período chegou-se a alguma convergência quanto às funções do 

curso, depreendem-se desse período questões indicativas da definição da identidade do/a 

pedagogo pela centralização da teoria sobre a prática do processo educativo para qualquer 

espaço de demandas educacionais e sua função de formar professores/as para a educação 

infantil e as séries iniciais; para a escola normal; para educadores/as sociais e pedagogos/as 

para empresas, comunicação, tecnologias e outras áreas de atuação. 

Surge então uma tendência à flexibilização curricular para formar o/a pedagogo/a 

tendo em vista a superação da disciplinarização. Enfim, nesse longo período de identidade em 

discussão, aponta-se a finalidade para o curso de Pedagogia: produzir conhecimento na 

área de educação e se fortalecer como espaço de reflexão sobre teorias, sobre a inserção 

destas na prática pedagógica e sobre a prática como norteadores das funções do curso — às 

quais se acrescentam outras para o trabalho não escolar. 

No que se refere ao aspecto curricular, o primeiro período do curso foi iniciado por 

meio de um currículo padronizado e rigorosamente seriado, tendo sido substituído, a partir de 

1962, pela fixação de um currículo mínimo, forma essa que orientou, também, a proposta que 

caracterizou o segundo período. Visando superar tal prática, introduziu-se, no terceiro 

período, a idéia de uma base comum de estudos para a formação dos educadores, a qual 

evoluiu, em seu final, para a de eixos norteadores da base comum nacional. Essa assunção de 
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totalidade da formação de educadores foi interrompida pela maneira como o MEC entendeu 

sua tarefa em relação à idéia de diretrizes curriculares trazida pela nova LDB, assunto a ser 

tratado na próxima parte deste trabalho. 

O período de identidade outorgada começa em 6 de maio de 1999, quando a 

Comissão de Especialistas do Ensino da Pedagogia - CEEP acata o documento apresentado 

pela Anfope. Os princípios que abrangem as diversas tendências de formação são mantidos na 

proposta a ser apresentada ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para a elaboração das 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN. Bastante abrangente, a proposta da CEEP 

permanece na Secretaria de Ensino Superior do MEC, para depois ser encaminhada ao CNE.  

Ela inclui as funções apresentadas para o curso de Pedagogia e abre possibilidades 

para o/a pedagogo/a; também lhe define, com um pouco mais de clareza, o perfil comum. A 

proposta se caracteriza pela “flexibilidade” ao indicar conteúdos básicos, conteúdos de 

aprofundamento/diversificação e os estudos independentes. Sua base comum é a docência. 

Silva (2003) reconhece ainda, neste momento, a marca dos decretos do Poder Executivo com 

tendência evidente a duas alternativas para formação do/a pedagogo/a com projetos 

acadêmicos distintos — docência como base da organização curricular; identidade 

profissional —, que podem ser desenvolvidos nos cursos Normal Superior e Pedagogia. 

Nesse longo movimento de renovação há um avanço nos novos estudos e nas 

investigações sobre a identidade e as tendências de formação do/a profissional de pedagogia 

que culmina com a homologação das novas DCN para o curso de Pedagogia (abril/2006) as 

quais instigam análises mais detalhadas, debates e reflexões, delineados por educadores, 

pesquisadores e Instituições de Ensino Superior que suscitam um olhar mais apurado às 

tendências de formação das IES, às demandas nos diversos contextos abertos ao/a 

pedagogo/a, os espaços escolares e os não escolares como possíveis âmbitos de atuação para 

o/a pedagogo/a. 

Acima de tudo, passamos a ter mais preocupação com a visibilidade das tendências 

que cercam a formação de pedagogos/as: quais são as implicações para a educação infantil, os 

anos iniciais do ensino fundamental, a educação especial, a educação no campo, a educação 

de jovens e adultos, a educação corporativa, a educação para a cidadania, a educação à 

distância, a informática aplicada à educação e a gestão nos diversos espaços de atuação que se 

espera do/a pedagogo/a. 

Atualmente, os debates estão num momento rico de controvérsias, contradições e 

grandes possibilidades — é plausível pensar até que estão num novo período: o da 

ressignificação e do redimensionamento da pedagogia. Se assim o for, não resta dúvida 
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que há um avanço significativo rumo á novas abordagens em prol da identidade orientada pela 

profissionalidade docente, sobretudo com seu estatuto epistemológico próprio e fortalecido 

pelo conhecimento de quem estuda, pesquisa e discute com profundidade a educação, o 

desenvolvimento humano, as transformações da sociedade, da informação e do conhecimento. 

 

1.4. ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA 

 

Alguns conceitos vêm sendo longamente estudados, discutidos e utilizados por 

pesquisadores na área da formação de professores, influenciando a concepção do curso de 

pedagogia por ir ao encontro do desejo de superação do ensino tradicional e reprodutivista, 

como também da visão do professor como mero reprodutor de conteúdos, métodos e técnicas. 

Tomando como ponto de referência as leituras realizadas em Elliott (1990), Nóvoa 

(1992), Perrenoud (1993), Zeichner (1993), Alarcão (1996), Schön (2000), Paquay et al 

(2001), Ghedin (2002) entre outros, que têm influenciado as pesquisas na área, trazendo para 

a discussão os conceitos de reflexão-na-ação, professor reflexivo, professor pesquisador, 

prática reflexiva e epistemologia reflexiva crítica.  

Segundo nossa atual compreensão, foi possível identificar sobre formação de 

professores três perspectivas norteadoras: 

� a acadêmica - a da racionalidade técnica 

� perspectiva prática 

� da reconstrução social 

 A perspectiva acadêmica - a da racionalidade técnica enfatiza o conteúdo, 

salientando a formação de um técnico que age conforme regras e técnicas oriundos do 

conhecimento científico. A idéia básica desse modelo é que a prática profissional consiste na 

solução instrumental de problemas mediante a aplicação de um conhecimento teórico e 

técnico, previamente disponível, que procede da pesquisa científica.  

Constitui-se instrumental porque supõe a aplicação de técnicas e procedimentos 

que se justificam por sua pretensa capacidade para conseguir os efeitos ou resultados 

desejados. Essa concepção de atuação revela um profissional com suas incapacidades para 

resolver e tratar os imprevistos que não sejam interpretados como processos de decisão e 

atuação de acordo com o sistema de raciocínio e de resultados previstos.  

A segunda perspectiva a prática enfatiza a formação na e para a prática e tenta 

resgatar a base reflexiva da atuação profissional, com formas que abordam as situações 

problemáticas da prática, ao contrário do modelo de racionalidade técnica, na qual a realidade 
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externa fica alheia à ação profissional. Nessa perspectiva, o profissional reflexivo percebe que 

faz parte da situação e busca desenvolver soluções por meio de tentativas para superar seus 

limites frente às situações consideradas instáveis.  

A perspectiva da reconstrução social que tem como proposta a formação de um 

profissional crítico, cujos princípios sejam favoráveis à justiça social. Essa terceira 

perspectiva concebe o professor como intelectual crítico, no qual se apóiam os fundamentos 

filosóficos e os processos de reflexão crítica coerentes com a visão do exercício profissional, 

contrapondo-se aos limites do professor como artista reflexivo. Percebe o ensino como uma 

atividade crítica, eminentemente ética, em que se busca coerência entre valores, princípios e 

ações educativas. Pérez Gómez reconhece dois diferentes enfoques, por ele assinalados como: 

enfoque de crítica e reconstrução social e enfoque de investigação-ação e formação do 

professor para a compreensão. 

No primeiro, os programas de formação do professor ressaltam três aspectos 

fundamentais: a aquisição, por parte do docente, de uma bagagem cultural de clara orientação 

política e social; o desenvolvimento de capacidades de reflexão crítica sobre a prática, para 

desmascarar as influências ocultas da ideologia dominante e o desenvolvimento de atitudes 

que requerem o compromisso político do professor como intelectual transformador na aula, na 

escola e no contexto social. 

No segundo enfoque, a prática profissional do docente é considerada como uma 

prática intelectual e autônoma, em que o professor, ao refletir sobre sua intervenção, exerce e 

desenvolve a sua própria compreensão.  

Segundo Pérez Gómez (1997), na perspectiva de reconstrução social o ensino é 

compreendido como: uma atividade crítica, uma prática social saturada de opções de caráter 

ético, na qual os valores que presidem sua intencionalidade devem ser traduzidos em 

princípios de procedimentos que dirijam e que se realizem ao longo de todo o processo de 

ensino-aprendizagem. O professor é considerado um profissional autônomo que reflete 

criticamente sobre a prática cotidiana para compreender tanto as características dos processos 

de ensino aprendizagem quanto do contexto em que o ensino ocorre. Nessa perspectiva, o 

autor apresenta o enfoque de crítica e reconstrução social e o enfoque de investigação-ação. 

O enfoque de crítica e reconstrução social, segundo o autor, considera a escola e a educação 

do professor como elementos fundamentais no processo de realização de uma sociedade mais 

justa. A escola deve ter como objetivo principal subsidiar os alunos e professor a pensarem 

criticamente sobre a ordem social. O professor é concebido como um intelectual 

transformador, que tem compromisso político de gerar a formação da consciência dos 
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cidadãos na análise crítica da ordem social da comunidade em que vivem. No enfoque de 

investigação-ação o professor deve ser um investigador na aula, e não um simples técnico que 

aplica os conhecimentos que adquiriu durante a formação acadêmica. A prática profissional 

do professor é considerada como uma prática intelectual e autônoma, e não apenas técnica.  

De acordo com Pérez Gómez (1996, p. 379), através de um processo de ação e de 

reflexão, concomitante à indagação e experimentação, o professor aprende a ensinar e ensina 

porque aprende, intervém não para impor ou substituir a compreensão do aluno, mas para 

facilitar a reconstrução de seu “conhecimento experiencial”. E ao refletir sobre sua 

intervenção exerce e desenvolve sua própria compreensão. 

Segundo André (2002, p.09) essa perspectiva considera necessária uma formação 

que reconheça a natureza complexa e incerta do trabalho docente. Para isso, defende a 

construção do conhecimento sobre o ensino pelo professor, por meio de sua própria reflexão, 

o que requer uma formação docente que lhe possibilite teorizar na prática, participar da 

produção de seu conhecimento profissional, propor mudanças e agir de forma autônoma tanto 

no contexto de sua atuação quanto no contexto social mais amplo.  

Podemos imaginar a união da perspectiva prática com a da reconstrução social, 

visto que, nesta perspectiva da reconstrução social há uma subdivisão: os que defendem um 

ensino que seja comprometido com a transformação da sociedade (cuja base é a pedagogia 

crítica ou teoria crítica) e os que se preocupam com modificações no âmbito do ensino, isto é, 

que este se caracterize por ser mais democrático, sem “se definir claramente por um 

paradigma de sociedade diferente do atual. Com base nesta subdivisão, classificam como 

exemplos da primeira “corrente”, Giroux, e Zeichner e, para a segunda, Stenhouse e Elliot os 

quais partiram dos conceitos de Schön um dos principais mentores da proposta do professor 

reflexivo. 

Schön (2000) parte da idéia da reflexão na e sobre a ação e esta ação se evidencia 

nos fazeres do professor, frente à sua prática reflexiva; Zeichner (1993) alerta para a 

qualidade da reflexão e na sua recolocação no âmbito social, ampliando assim, a visão de 

Schön (2000). As idéias de Zeichner têm como objetivo demonstrar que a visão do professor 

prático reflexivo está imbuída de valores, concepções, visão de mundo que marcam a 

complexidade da realidade circundada por incertezas e indagações. 

Por outro lado, Giroux (1997) comenta que, no contexto atual, muitos são os 

desafios e as ameaças no campo educacional. Ameaças no que diz respeito às reformas 

educacionais que não consideram o professor enquanto uma liderança intelectual na escola. 

Tais reformas consideram o professor apenas como um executor das propostas que são 
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pensadas por especialistas. Dessa forma, o autor sugere que os professores devem engajar-se 

num debate político mais amplo, compreendendo a educação como um ato político. Para isso, 

os professores devem repensar a sua função. E, também, torna-se imprescindível o debate 

coletivo com seus pares, já “[...] que é necessário que uma perspectiva teórica seja 

desenvolvida, redefinindo a natureza da crise educacional e ao mesmo tempo fornecendo as 

bases para uma visão alternativa para o treinamento e trabalho dos professores.” (Giroux, 

1997, p. 158). 

Giroux (1997, p. 158) enfatiza ainda: 

 
 
[...] que é imperativo examinar as forças ideológicas e materiais que têm 
contribuído para o que desejo chamar de proletarização do trabalho docente 
[...], como também há [...] uma necessidade de defender as escolas como 
instituições essenciais para a manutenção e desenvolvimento de uma 
democracia crítica, e também para a defesa dos professores como intelectuais 
transformadores que combinam a reflexão e prática acadêmica a serviço da 
educação dos estudantes para que sejam cidadãos reflexivos e ativos.  

 
 

Esse autor critica as ideologias instrumentais que enfatizam uma abordagem 

tecnocrática para a preparação dos professores, e para sua prática em sala de aula. Este 

modelo de formação leva os futuros professores a serem receptores passivos, executores de 

pacotes, pois não participam ativamente de sua formação, o que depois se refletirá em suas 

práticas pedagógicas, sendo estas domesticadoras, acríticas e não-reflexivas.  

Giroux propõe, então, que a natureza da atividade docente deve ser vista e 

repensada, tendo os professores como intelectuais transformadores, no dizer de Giroux, os 

quais devem estar atentos às condições materiais, ideológicas e políticas que condicionam a 

sua prática docente, assumindo uma postura crítica diante dos fatos da realidade, assumindo 

também um papel ativo em relação ao planejamento, avaliação, seleção dos conteúdos, as 

metodologias mais adequadas, com o intuito de redimensionar sempre a sua prática a favor da 

aprendizagem de seus educandos. 

Stenhouse (1992) no desenvolvimento da concepção do professor como 

investigador enfatiza que o professor deveria experimentar em cada sala de aula, tal como 

num laboratório, as melhores maneiras de atingir seus alunos, no processo de 

ensino/aprendizagem. Ampliando a idéia de Stenhouse, Elliot desenvolve a idéia de pesquisa-

ação, como aliada do trabalho e do crescimento profissional do professor. Elliott (1993) no 

estabelecimento do ciclo da investigação-ação (ação, reflexão, nova ação), afirmando que esta 

se constitui na própria prática, a qual é marcada pela reflexão ética e filosófica sobre um 
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problema evidenciado no contexto da ação do professor pesquisador, cujo objetivo é a 

melhoria da sua prática.  

 

1.4.1. O professor reflexivo – o paradigma da epistemologia da prática 

 

A concepção de formação, assentada na formação reflexiva de professores e na 

construção de competências profissionais, sob o enfoque da nova epistemologia da prática, 

localiza-se originariamente nos estudos sobre educação profissional realizados por Donald 

Schön, que desenvolve o conceito de formação de profissionais reflexivos a partir da crítica 

ao modelo de racionalidade técnica de tradição positivista adotado nos currículos das escolas 

profissionais de seu país  Introduz o papel da reflexão procurando suprir as carências deixadas 

por uma perspectiva de predominância técnica. 

Schön (2000) vem propondo uma nova epistemologia, que advém do 

conhecimento que os profissionais constroem a partir da reflexão sobre as suas práticas, 

“pensar o que fazem, enquanto fazem”, em situações de incerteza, singularidade e conflito. 

Parte do pressuposto de que há um dilema entre rigor e relevância na formação profissional e 

que os educadores estão cada vez mais cientes da existência de “zonas indeterminadas na 

prática”, as quais, segundo ele, demandam um talento artístico que é obstaculizado, impedido 

de se manifestar, por causa da adoção, nas escolas profissionais, de currículos normativos. 

Propõe, então, um ensino prático reflexivo, baseado numa epistemologia da prática que abra 

espaço para o talento artístico, apresentando outros dois conceitos: conhecimento-na-ação e 

reflexão-na-ação. 

Segundo Alarcão (1996), a fertilidade do conceito de ensino reflexivo vem da 

atualidade dos temas que contempla, como a necessidade de um professor capaz de atuar em 

situações complexas, da aproximação entre a teoria e a prática, da proposta da reflexão e da 

formação para a reflexão. Alarcão (1996) enfatiza ainda que o conceito de reflexão-na-ação 

proposto por ele teve grande peso na difusão da necessidade de formar o profissional, neste 

caso o professor, que reflete sobre a sua própria prática e cuja reflexão venha a ser um 

instrumento de desenvolvimento do pensamento e da ação. 

     A epistemologia da prática é fundamentada na reflexão do profissional sobre a sua 

prática, no intuito de encontrar respostas as questões do exercício profissional diário. Schön 

revaloriza o conhecimento que vem da prática refletida e que instiga os profissionais a 

seguirem aplicações rotineiras conhecidas, bem como a criar respostas a questões 

problemáticas, através da invenção de novos saberes Schön citado em Nóvoa (1992). 
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Há, no entanto, que se observar a tendência dos professores de limitar sua reflexão 

à sala de aula e ao contexto imediato, o que levaria a um reducionismo do conceito de ensino 

reflexivo. As críticas Alarcão (1996); Zeichner (1993) a este autor estão centradas, 

principalmente, no fato de ele desconsiderar a dimensão contextual na qual a atividade 

reflexiva está ligada. Schön trata a relação dialógica e a reflexão como um processo solitário 

no qual o professor se mantém em comunicação apenas com a sua situação, sem interagir com 

os demais profissionais e com o contexto em que ocorre a prática. 

Nessa direção, Zeichner apud Geraldi, et al (1998, p. 266) compreende que a 

reflexão deve envolver a contextualização sociopolítica e que esta manifesta-se entre outros 

fatores nas condições de trabalho “envolvem desde a falta de habilidades, a má remuneração, 

a jornada dupla de trabalho, a falta de horário para o preparo das aulas ou de estudos, a classe 

superlotada a falta de controle sobre as decisões na escola, a burocratização do ensino (...)”. O 

autor volta seus estudos para a valorização e para a autonomia profissional e acadêmica do 

trabalho docente, procurando levar os professores a refletirem sobre as dimensões que 

permeiam a sociedade, sejam políticas, sociais ou econômicas. 

Zeichner apud Geraldi, et al (1998, p.245) menciona ainda: 
 

No meu trabalho com os professores, tento ajudar a ampliar a conversa sobre 
os fatores sociais e políticos, para analisar e examinar o que acontece 
cotidianamente na sala de aula. Não é uma análise acadêmica abstrata, 
distanciada da sala de aula. Os professores fazem muitas escolhas e opções 
todos os dias que afetam a vida, as oportunidades e as chances das crianças e 
que têm implicações para a igualdade e a justiça sociais.  

 

Faz-se necessário entender aqui a teoria e a prática como partes de um mesmo 

objeto, a construção do conhecimento. Essas partes são inseparáveis, “pois não existe teoria 

sem prática e nem prática alguma sem teoria”, porém, entendemos, com base em Zeichner 

(1993), que aquela não é necessariamente a produzida por pesquisadores acadêmicos, antes 

pode ser a teoria originada nas considerações de professores na pesquisa de suas práticas 

cotidianas. Dessa forma, a teoria não possuiria a exclusividade de “iluminar” a prática, mas 

poderia resultar em uma produção de teoria. Olhando sob esse enfoque, a reflexão sobre a 

prática pode trazer soluções para os problemas no cotidiano da sala de aula numa articulação 

entre problemas práticos e proposta de solução, clareando os objetivos, os princípios e as 

estratégias docentes que devem ser levadas à prática. 

Assim como indicado por Paulo Freire (1997, p. 32), “faz parte da natureza da 

prática docente a indagação, a busca, a pesquisa”. Freire, no contexto de uma prática reflexiva 
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crítica, chama a atenção para a importância do profissional, como sujeito histórico-cultural, 

que produz uma prática pedagógica rica e significativa e que considera valores como 

“amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, 

abertura para o novo, disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, 

identificação com a esperança, abertura à justiça” Freire (1997, p. 36). Esses são importantes 

saberes, produtos de ações pedagógicas, cultivados no espírito democrático e não apenas 

saberes produzidos com ciência e técnica. 

O caminho aberto pela necessidade de reflexão, como modelo de formação, propôs 

uma série de intervenções que tornou possível, ao nível teórico e prático, um novo modo de 

ver, perceber e atuar na formação dos professores. Com todas as críticas e acréscimos que se 

façam à proposta feita por Schön, é inegável a sua contribuição para uma nova visão da 

formação. A grande crítica que se coloca contra Schön não é tanto a realização prática de sua 

proposta, mas seus fundamentos pragmáticos. A questão que parece central é que o 

conhecimento pode e vem também da prática, mas não há como situá-lo exclusivamente nela. 

É decorrente desta redução que se faz da reflexão situada nos espaços limitados da sala de 

aula que se situa a crítica ao conceito de professor reflexivo. 

Entendemos que essa crítica é exclusiva à razão técnica, pois a racionalidade 

técnica consiste numa epistemologia da prática que deriva da filosofia positivista e se constrói 

sobre os próprios princípios da investigação universitária contemporânea Schön (1992). A 

racionalidade técnica defende a idéia de que os profissionais solucionem problemas 

instrumentais mediante a seleção dos meios técnicos. Para Schön (1992) os profissionais da 

prática que são rigorosos resolvem problemas instrumentais bem estruturados mediante a 

aplicação da teoria  e a técnica que derivam do conhecimento sistemático. O questionamento a 

este tipo de profissionalização é que quando se esgota o repertório teórico e os instrumentos 

construídos como referenciais, o profissional não sabe como lidar com a situação. É diante 

disto que se justifica a proposta de Schön; o impasse foi ele ter reduzido a reflexão, como 

proposta alternativa para a formação, ao espaço da própria técnica. 

Schön concebe que o conhecimento não se aplica somente à ação, mas está 

imbricado nela, porém isso não quer dizer que seja exclusivamente prático. Se assim o fosse 

estaríamos reduzindo todo saber a sua dimensão prática e excluindo sua dimensão teórica. O 

conhecimento é sempre uma relação que se estabelece entre a prática e as nossas 

interpretações da mesma; é a isso que chamamos de teoria. A reflexão sobre a prática 

constitui o questionamento da prática, e um questionamento efetivo inclui intervenções e 

mudanças. Para isto há de se ter, antes de tudo, a capacidade de questionamento e de 
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autoquestionamento - pressupostos para a reflexão. Esta não existe isolada, mas é resultado de 

um amplo processo de procura que se dá no constante questionamento entre o que se pensa 

(enquanto teoria que orienta uma determinada prática) e o que se faz. 

A importância da contribuição de Schön consiste no fato de ele destacar uma 

característica fundamental do ensino: é uma profissão em que a própria prática conduz 

necessariamente à construção do conhecimento específico e ligado a ação, que só pode ser 

adquirido através do contato com a prática, pois trata-se de um conhecimento tácito, pessoal e 

não sistemático. 

Segundo Alarcão (1996), a difusão das idéias de Schön contribuiu para que se 

produzisse a imagem de um professor mais ativo, crítico e autônomo, livre para fazer escolhas 

e tomar decisões, contestando aquela imagem do profissional cumpridor de ordens que 

emanam de fora das salas de aula. 

Contudo, embora os estudos de Schön tenham contribuído para a construção da 

prática pedagógica reflexiva do docente, opondo-se ao modelo teórico da racionalidade 

técnica, esses estudos têm sofrido algumas críticas, dentre elas, aquelas apontadas por 

Zeichner: o reducionismo e a excessiva valorização do professor de forma individual como 

agente capaz de identificar e interpretar as situações problemáticas que perpassam sua prática. 

Outro ponto é quanto a limitação da abordagem de Schön em relação ao processo de reflexão 

à prática imediata, desconsiderando as implicações sociais e políticas que interferem na 

prática educativa. A esse propósito corroborando as preocupações de Zeichner, numa 

ampliação à perspectiva de profissional reflexivo, explorado por Schön, Giroux (1997) 

apresenta a idéia de professor como intelectual crítico, intelectual transformador. Segundo 

Giroux (1992, p.161-163): 

 

Ao encarar os professores como intelectuais, podemos elucidar a importante 
idéia de que toda a atividade humana envolve alguma forma de pensamento. 
Nenhuma atividade, independente do quão rotinizada possa se tornar, pode ser 
abstraída do funcionamento da mente em algum nível. Este ponto é crucial, 
pois ao argumentarmos que o uso da mente é uma parte geral de toda a 
atividade humana, nós dignificamos a capacidade humana de integrar o 
pensamento e a prática, e assim destacamos a essência do que significa 
encarar os professores como profissionais reflexivos. [...] 

 

Num sentido mais amplo, os professores como intelectuais devem ser vistos 
em termos dos interesses políticos e ideológicos que estruturam a natureza do 
discurso, relações sociais em sala de aula e valores que eles legitimam em sua 
atividade de ensino. Com esta perspectiva em mente, gostaria de concluir que 
os professores deveriam se tornar intelectuais transformadores se quiserem 
educar os estudantes para serem cidadãos ativos e críticos.  
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Para Giroux (1997, p. 163), portanto, o professor como intelectual crítico 

transformador transcende a figura do professor reflexivo da prática, proposto por Schön. Em 

sua perspectiva, os intelectuais transformadores têm o papel de articular a linguagem da 

crítica e a linguagem da possibilidade, tendo como implicação a tarefa da manifestação contra 

as injustiças econômicas e sociopolíticas dentro e fora da escola. 

Contreras (2002, p. 162), numa análise comparativa entre intelectual crítico e o 

professor reflexivo, diz que “Giroux representa o conteúdo de uma nova prática profissional 

para os professores, mas não expressa as possíveis articulações com as experiências concretas 

dos docentes”. O paradigma do professor reflexivo expressa essas articulações com a prática, 

mas não indica uma orientação finalística para a prática. Daí propõe a concepção de reflexão 

crítica, baseando-se, principalmente, nas proposições de Stephen Kemmis. 

Para Contreras (2002, p. 162), numa paráfrase ao pensamento de Kemmis, “a 

reflexão crítica não se refere apenas ao tipo de meditação que possa ser feita pelos docentes 

sobre suas práticas e as incertezas que estas lhes provoquem, mas supõe também “uma forma 

crítica” que lhes permitiria analisar e questionar as estruturas institucionais em que 

trabalham”. 

Contreras (2002, p. 163) complementa dizendo que: 

 
 

[...] a reflexão crítica não se pode ser concebida como um processo de 
pensamento sem orientação. Pelo contrário, ela tem um propósito muito claro 
de definir-se diante dos problemas e atuar conseqüentemente, considerando 
como situações que estão além de nossas próprias intenções e atuações 
pessoais, para incluir sua análise como problemas que têm uma origem social 
e histórica.  

 

 

O que se pode depreender, fundamentalmente, é que pelas janelas da reflexão 

abertas por Schön, entraram idéias da pesquisa junto ao trabalho do professor e dele próprio 

que se vem trazendo grande fertilidade em torno da figura do professor na produção 

acadêmica em defesa da formação do professor numa perspectiva crítica e social. Nesse 

contexto de produção científica há um conjunto de idéias implícitas quanto ao que seja o 

conhecimento, a pesquisa, a reflexão, a tarefa do professor, numa perspectiva qualitativa. 

Esses conceitos, bastante caros à formação docente têm sido ressignificados 

voltados para a efetividade da reflexão e produção do conhecimento profissional do educador 

e, em especial, de valorização das práticas escolares, na formação docente. 



64 
 

1.4.2. O professor pesquisador e o enfoque da pesquisa-ação na prática 

 

É impossível falar em professor-pesquisador sem citar o nome de Stenhouse. A 

pesquisa na docência apareceu pela primeira vez com este autor, como suporte da autonomia 

do professor, focalizando principalmente o currículo, ou seja, o processo de transmissão do 

conhecimento em sala de aula. Acreditava ele que todo educador tinha de assumir seu lado 

experimentador no cotidiano e transformar a sala de aula em laboratório. E, tal qual um 

artista, que trabalha com pincéis e tintas, ele escolhe texturas e cores, o profissional da 

educação deveria lançar mão de estratégias variadas até obter as melhores soluções para 

garantir a aprendizagem da turma. Em condições ideais, todos seriam capazes de criar o 

próprio currículo, adequado à realidade e às necessidades do alunado. 

Suas idéias, que têm mais de 40 anos, estão na pauta da educação atual, defende 

Menga Lüdke, do Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do 

Rio de Janeiro. De fato, os conceitos mais recentes sobre as competências para ensinar 

incluem a postura reflexiva, a capacidade de analisar a própria prática e a partir dessa análise 

efetuar ajustes e melhorias no trabalho de sala de aula. Segundo Fazenda (2005, p.7). 

 
 

O professor pesquisador passa a duvidar das teorias sobre educação 
existentes, duvidar no bom sentido, no sentido de percebê-las imperfeitas e 
incompletas, de duvidar que elas possam explicitar, da forma como estão 
elaboradas, suas intercorrências práticas decorrentes de uma dúvida maior - 
a de que algo de sua prática vivida possa estar contribuindo para a 
explicitação das imperfeitas teorias sobre educação já construídas bem 
como da beleza das que se tornaram clássicas. Das dúvidas construídas e 
trabalhadas surge um desafio - o desafio de criar teoria, uma teoria nascida 
de uma prática intensamente vivida. Esse desafio vai se explicitando na 
superação de múltiplos obstáculos.  

 

Retomando a herança de Stenhouse, Elliott desenvolveu teses ampliando a idéia do 

professor pesquisador de sua prática docente.  Elliott (1993) compreende o professor como 

pesquisador, reconhecendo nele a postura de produtor de conhecimentos sobre situações 

vividas em sua prática docente. Para esse autor a teoria é resultado da prática e se tornam 

abstrações efetuadas a partir dela. A elaboração de teorias com base na prática deve ocorrer na 

pesquisa sobre suas problemáticas adquirindo o sentido de hipóteses comprováveis.  

O exercício da pesquisa necessita estar associado à prática reflexiva. Para isso o 

professor pode tomar dois caminhos: a reflexão para iniciar a mudança de algum aspecto da 

sua prática, dando àquela início à ação ou modificando esta ou refletir sobre a ação para 
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verificar sua eficácia; nesse caso, a ação impulsiona a reflexão. É a partir desses processos 

que se opera a construção de conhecimentos na qual o professor pode se sentir produtor de 

conhecimentos. 

A busca da superação da racionalidade técnica na formação de professores ganha 

relevo nas formulações de Stenhouse (1992) e Elliott (1990), que consideram a prática 

docente como locus de produção de conhecimento, pois concebem a investigação como 

inerente ao exercício profissional neste campo. Entendem os autores que o professor, 

cotidianamente, depara-se com problemas oriundos de sua prática, que requerem soluções a 

fim de prosseguir seu trabalho. O professor recupera o que tem acumulado para solucionar os 

problemas encontrados. Assim, na tentativa de resolvê-los, produz necessariamente 

conhecimentos.  

O conhecimento é, portanto, produto da sua experiência. Nesse sentido, a teoria 

assume um papel de mediação entre uma prática passada e uma prática presente, visando à 

transformação dessa última, uma vez que ela se torna fonte de problemas que geram ações e 

saberes e o professor torna-se, então, um pesquisador.  

Desse modo, também fica evidente a singularidade de cada prática docente 

desenvolvida, pois o que guiará a ação de investigação do professor é o seu senso crítico, que 

se constitui por uma ética e uma estética configurada pela racionalidade prática. Tal categoria, 

retomada de Aristóteles, oferece os elementos para compreender que a prática desenvolvida 

por um sujeito volta-se para o exercício do bem.  

Segundo Contreras (2002), Elliott, prosseguindo o pensamento de Stenhouse e 

insistindo na idéia que o professor é capaz de produzir teoria na própria prática, recorre à 

metáfora do artista em oposição à do artesão. Em uma prática regida pela racionalidade 

técnica, o que se sobressaí são as características do professor como um artesão - um 

profissional que conhece os processos de trabalho possui o conhecimento e os instrumentos 

de produção do que pretende realizar, controla o ritmo e o resultado da sua produção e é capaz 

de, individualmente, produzir o que se propôs, não necessitando de crítica externa. Mas 

realiza ações mecânicas e repetitivas, produzindo sempre um mesmo produto. Os professores 

como artistas-reflexivos desenvolvem um repertório de saberes com aspectos técnico-

racionais e estéticos. 

 A proposição da formação do professor pesquisador/reflexivo, de acordo com 

Zeichner (1993) e Elliott (1993), traz no seu bojo a metodologia da pesquisa-ação como a 

mais adequada para essa empreitada. A pesquisa é entendida como uma forma de 

desenvolvimento profissional em que o professor, imbuído de atitudes de reflexão e 
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investigação, olha a sua prática, coteja com a produção existente, e consegue construir novos 

conhecimentos para superar as dificuldades encontradas no cotidiano escolar.  

Tal pesquisa deve estar alicerçada na observação do contexto em que os sujeitos 

estão inseridos e pode estar associada à participação de professores acadêmicos. Nesse caso 

devemos acreditar na capacidade dos professores de formular suas próprias teorias sobre o 

trabalho docente. A pesquisa-ação proposta e trabalhada por Zeichner e Elliott vai ao encontro 

da perspectiva acima apontada uma vez que considera o professor como sujeito do processo 

de produção do conhecimento num processo de práxis como forma de interação entre o 

conhecer (a teoria) e o fazer (a prática).  

Elliott (1990) destaca que por meio do trabalho de pesquisa-ação o professor traz 

para si o processo de seu desenvolvimento profissional, o qual possui três dimensões: a do 

desenvolvimento profissional, em oposição à racionalidade técnica que dicotomiza aquele que 

produz e aquele que aplica o conhecimento; a da prática social e política; e a da luta para 

tornar visível o conhecimento produzido pelos professores.  

Elliott (1990, p.167) afirma que: 

 

A pesquisa-ação unifica processos considerados muitas vezes independentes, 
como o ensino, a avaliação, a pesquisa, o desenvolvimento profissional. 
Integra ensino e desenvolvimento do professor, desenvolvimento do currículo 
e avaliação, pesquisa e reflexão filosófica em uma concepção holística de 
prática reflexiva educativa. Da perspectiva da pesquisa-ação, o 
aperfeiçoamento do ensino e o desenvolvimento do professor constituem 
dimensões do desenvolvimento do currículo, e o desenvolvimento do 
currículo constitui, em si mesmo, um processo de desenvolvimentos do 
professor.  

 

 

Zeichner (1998) sugere a pesquisa-ação colaborativa, perspectiva na qual os 

resultados das pesquisas dos pesquisadores acadêmicos não são apresentadas como última 

palavra, mas são tomados como base para iniciar uma conversa sobre as questões investigadas 

nas pesquisas dos professores, que têm a prerrogativa de a aceitarem ou rejeitarem. Em seu 

programa, esse autor tem como objetivo principal “educar professores para serem pensadores 

autônomos e práticos reflexivos e para que estejam comprometidos com a educação de alta 

qualidade para todos os estudantes” Zeichner (1998, p. 227), considerando-os como sujeitos 

capazes de produzir conhecimento e promover, de forma autônoma, seu desenvolvimento 

profissional. 
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Elliott (1990, p. 143) considera a pesquisa-ação emancipatória a base para 

melhorar o âmbito teórico e a ação prática, através do conhecer, do atuar e do experimentar. 

Para eles a pesquisa-ação educacional é um processo de “experimentação curricular 

inovador”, não fazendo sentido o desenvolvimento profissional dos professores como 

pesquisadores-ação se não pudessem experimentar suas práticas. Seguindo os passos da 

“emancipação” de Stenhouse, Elliott (1993) sugere a “autonomia” não restrita a situações de 

práticas rotineiras, mas como uma forma experimental de práticas inovadoras ou de pesquisa-

ação. Nesta direção,  Elliott (1990 p.179) diz que: 

 

Quando a pesquisa-ação é levada a cabo com suficiente profundidade, pode 
incrementar a consciência dos professores sobre suas “implicações políticas” 
e, portanto, realça sua capacidade coletiva para influir sobre as práticas de 
mudanças estruturais, tanto nas escolas como no sistema educativo. Todo tipo 
de pesquisa-ação capaz de promover um enfoque “de baixo para cima” em 
relação com o desenvolvimento profissional produzirá idéias que vinculam os 
problemas de ensino e de aprendizagem com questões de política institucional 
e social.  

 

 

Segundo Elliott (1990), a pesquisa-ação como base para a melhoria da ação 

pedagógica se processa a partir de características como: o diagnóstico do problema prático, 

estratégias de ação, a avaliação das estratégias, compreender como se chegou a essa nova 

situação e refazer o caminho em novas situações. Portanto, a pesquisa-ação é um processo que 

está sempre em movimento, transformando novas realidades da prática pedagógica. Nesse 

campo a teoria e a prática são inseparáveis, pois é a prática que vai fornecer subsídios para a 

produção de conhecimentos, que por sua vez, retornarão para a prática possibilitando novas 

estratégias e avaliações, num processo educativo contínuo. 

        Os caminhos a serem trilhados para que o conhecimento produzido pelos 

professores seja tratado com seriedade passam por mudanças estruturais que demandariam 

“começar a integrar os produtos das pesquisas de professores no ensino e nos programas de 

formação de professores” Zeichner (1998, p. 230). 

Alarcão (2003, p.48) aposta no potencial da metodologia da ‘pesquisa-ação’, que é 

uma metodologia de intervenção que se desenvolve segundo ciclos de “planificação, ação, 

observação, reflexão”. A ‘pesquisa-ação’ tem sido apontada como uma estratégia de 

desenvolvimento da capacidade de reflexão, além de outras, como análise de casos, 

narrativas, confronto de opiniões, grupos de discussão em círculos de estudo e auto-

observação.  
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A metodologia da ‘pesquisa-ação’, segundo a autora, também apoiada por 

Imbernón (2002), pode ser sistematizadora de questões para reflexão sobre a prática e possui 

conseqüente valor formativo, o que vem traduzindo nos últimos anos na idéia do tripé 

“pesquisa-formação-ação”. Esta postura está ancorada na idéia de que a reflexão sobre a 

experiência profissional pode ter caráter formativo, ainda mais quando se trata de 

profissionais adultos que possuem desejo efetivo de resolver problemas que se deparam em 

suas práticas cotidianas. 

É preciso considerar, segundo André (1997), que falar em pesquisas feitas pelos 

professores, ou mesmo futuros professores, não é, necessariamente, encaixá-las nos mesmos 

moldes das pesquisas acadêmicas realizadas pela comunidade científica. Trata-se antes, de 

uma pesquisa que busca fazer com que o professor investigue mais detalhes sobre sua 

realidade, sobre suas práticas, visando sua melhoria, profissionalização e autonomia.  

Porém, segundo André (1997), é preciso cuidado ao se pensar o professor como 

pesquisador e, deste modo, atribuir-lhe o papel de redentor ou solucionador dos problemas 

educacionais. Para evitar tais riscos, a autora propõe que se dê menor ênfase à bandeira ou 

rótulo do “professor pesquisador” e que se busquem reais formas de articular a pesquisa na 

formação e na prática do professor. André (1997), inspirando a prática da pesquisa docente, 

por meio da colaboração entre pesquisadores da universidade e professores da rede pública 

André (1995; 1997) propõe a utilização de diferentes metodologias, como por exemplo, o 

resgate da memória educativa do professor, leituras críticas da prática etc. 

Entendemos o professor-pesquisador como aquele que encara a pesquisa como o 

ato de construir novas idéias e entendimentos, ou seja, uma ação que resulta em 

aprendizagem. A pesquisa pode gerar nova compreensão sobre a realidade de sua sala de aula, 

sobre a sua prática pedagógica, sobre a qualidade de seu currículo, sobre o processo de ensino 

- aprendizagem. Esses são apenas alguns exemplos do que um professor-pesquisador poderá 

modificar no seu esquema de compreensão como resultado do ato de pesquisar 

Neste ínterim a pesquisa-ação seria um dos instrumentos importantes para auxiliar 

os cursos de formação de professores. Segundo André (2002), o professor que tiver acesso à 

pesquisa sobre seu próprio fazer terá maiores chances de desenvolver uma profissionalidade 

autônoma e responsável. 

A partir dessas propostas os modelos de Professor Reflexivo e Professor 

Pesquisador adquiriram uma perspectiva mais ampla com as contribuições de autores como 

Nóvoa (1992), que focalizou de maneira sistemática o desenvolvimento pessoal do professor; 

Zeichner (1993) que apontou a importância da aceitação, por parte da academia, da pesquisa-
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ação desenvolvida por professores; Tardiff (2002) que sintetizou e descreveu os saberes 

profissionais dos professores, qualificando-os como temporais, plurais e heterogêneos e, 

ainda, personalizados e situados e, finalmente, Perrenoud (1999), que focalizou o 

desenvolvimento das competências adquiridas pelos professores no exercício e na reflexão 

sobre sua prática como necessário para enfrentar os problemas da escola. 

 

1.5 OS SABERES PARA A FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE  

 

Discutir sobre desenvolvimento profissional dentro do contexto da formação de 

professores significa tratar acerca de uma “cultura docente em ação”, ao lado de seu papel de 

buscar, constantemente, a transformação da escola, reconhecendo o professor como sujeito de 

um fazer e de um saber. 

O processo de mudanças, resultado de um novo momento histórico, político, 

econômico e social, é refletido por um novo modelo de produção, configurado no profissional 

polivalente, multifuncional e dinâmico que, na concepção de Imbernón, a formação de futuros 

profissionais da Educação deve estar voltada na perspectiva das mudanças para “defrontar 

com situações de incerteza, contextualizadas e únicas, recorrendo à “investigação como forma 

de decidir e de intervir” Imbernón (2002, p. 39) nas situações surpreendentes presentes no 

cotidiano do pedagogo. O pedagogo é o “profissional que age em diversas instâncias da 

prática educativa, direta ou indiretamente ligada à organização e aos processos de transmissão 

e assimilação de saberes e modos de ação” Libâneo (1999, p. 44), o que lhe possibilita atuar 

tanto no campo da ação pedagógica escolar como no campo da ação pedagógica extra-escolar. 

Esse profissional tem na sua formação – o curso de Pedagogia – o vínculo com 

diferentes áreas, como a Sociologia, Economia, Lingüística, Psicologia, História, Filosofia, 

possibilitando além de refletir a sua prática pedagógica, buscar alternativas extra-escolares 

para trabalhar em processos de capacitação em serviço e de intervenção pedagógica em 

empresas, indústrias, turismo, hospitais, entre outros campos de trabalho. 

Há a exigência de pedagogos com características, habilidades, aptidões, 

conhecimentos e interesses esperados de um profissional que atenda à nova realidade, tendo 

em vista a sua atividade, o contexto social, tecnológico e cultural em que atuam para a 

continuação na formação de profissionais com essas peculiaridades. 

Concordamos com Pimenta (2004) quando enfatiza que o pedagogo é um 

profissional que domina determinados saberes, que transforma e dá novas configurações a 

estes saberes e, ao mesmo tempo, assegura a dimensão ética dos saberes que dão suporte à sua 
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práxis no cotidiano do seu trabalho. E que a Pedagogia se aplica ao campo teórico 

investigativo da educação e ao campo do trabalho pedagógico que se realiza na práxis social. 

Quando pensamos no professor e em sua formação, a sociedade, de uma forma 

geral, atribui-lhe algumas características qualitativas consideradas fundamentais para sua 

profissionalização tais como: conhecimento (saberes, conteúdo), consciência crítica, 

compromisso e disciplina diante das responsabilidades que deverão ser assumidas ao adentrar 

em uma sala de aula e passar a responder por um grupo de alunos das séries iniciais. 

Segundo Thurler (2002, p. 89), as reformas atuais confrontam os professores com 

dois desafios de envergadura: reinventar sua escola enquanto local de trabalho e reinventar a 

si próprios enquanto pessoas e membros de uma profissão. A maioria deles será obrigada a 

viver agora em condições de trabalho e em contextos profissionais totalmente novos, bem 

como assumir desafios intelectuais e emocionais muito diversos daqueles que caracterizam o 

contexto escolar no qual aprenderam seu ofício. 

Entendemos a formação e profissionalização docentes como processos imbricados, 

portanto, intrinsecamente relacionados. A partir do momento em que o indivíduo passa a atuar 

como professor, em qualquer nível de ensino, apesar das influências que sobre ele possam 

exercer os fatores socioculturais, o seu processo de formação percorre três fases distintas: a 

formação inicial, a formação durante seu período de estágio e o desenvolvimento profissional. 

A história profissional do(a) docente parte de uma experiência pontual e ganha 

uma dimensão mais ampla quando ele, sujeito de uma ação pedagógica fundada no 

conhecimento que tem sobre si mesmo, dos saberes que adquiriu e aperfeiçoou, na reflexão 

sobre sua prática docente, nos resultados de sua atividade investigativa, interage com outros 

sujeitos, criando e recriando práticas culturais próprias de seu trabalho. 

Garcia (1999), referenciando-se em Diéguez (1980, p. 38), considera a formação 

de professores como sendo “o ensino profissionalizante para o ensino”. Este se define como 

uma “actividade intencional que se desenvolve para contribuir para a profissionalização dos 

sujeitos encarregados de educar as novas gerações” Garcia (1999, p.22). 

Esse teórico trabalha com diversos conceitos sobre formação de professores 

postulados por estudiosos dessa temática, e sua análise parte do pressuposto de que o ensino e 

a docência são uma profissão e, como tal, as pessoas que a exercem devem possuir uma 

competência profissional. Seu conceito de formação de professores está fundado num 

processo sistemático e organizado, através do qual o professor ou um grupo de professores 

aprendem e desenvolvem sua competência profissional. Para Garcia (1999, p.26): 
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A formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didáctica e da Organização 
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação 
ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipa, em 
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 
escola, com o objectivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 
recebem. 

 

 

A expressão intervir profissionalmente supõe que a formação de professores 

deve capacitar para um trabalho profissional que, nem sempre se restringe a ministrar aulas. 

Partindo dessa premissa, García (1999) apresenta alguns princípios que considera 

relevantes para o aperfeiçoamento/enriquecimento da formação profissional dos docentes: o 

primeiro é de que a formação de professores é um continuum constituído de diferentes fases, 

tendo em vista os conteúdos curriculares, que devem ser norteados por princípios éticos, 

didáticos e pedagógicos, buscando viabilizar uma interligação permanente entre a formação 

inicial e a formação continuada. 

O segundo princípio é o da necessidade de integrar a formação de professores 

em processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular, isto é, essa formação é 

concebida em conjunto com o desenvolvimento curricular, visando a melhorar o ensino. O 

terceiro centra-se na necessidade de inserir o processo de formação no contexto 

organizacional da escola, possibilitando transformações favoráveis nesse âmbito. 

O quarto refere-se à articulação/integração da formação, considerando-se o 

currículo acadêmico, disciplinar, e o conhecimento didático, à formação pedagógica dos 

professores. O quinto princípio considera a necessidade da integração teoria - prática na 

formação de professores. A teoria deve ser construída a partir da prática do ensino, produto 

das experiências pessoais dos professores, consideradas sob uma ótica de análise e reflexão.  

O sexto princípio trata da necessidade de transmitir ao professor o conteúdo, de 

modo que haja coerência entre o conhecimento didático que ele adquire e o conhecimento 

pedagógico que transmitirá, considerando-se que cada nível de ensino tem possibilidades e 

necessidades didáticas diferentes. E o sétimo princípio busca distinguir o processo de 

formação de professores - individualização, de modo que ele não se torne homogêneo, pois 

cada indivíduo possui características diferentes, como pessoa e como profissional. 

O oitavo e último princípio, sem que o autor deixe de ressaltar a existência de 

inúmeras outras possibilidades de abordagem do tema, é aquele segundo o qual os docentes 
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são “sujeitos capazes de gerar conhecimento e valorizar o conhecimento desenvolvido 

por outros.” Garcia (1999, p.30). [negritos nossos]. 

Garcia (1999) enfatiza, dessa maneira, que o desenvolvimento profissional dos 

professores une práticas educativas, pedagógicas, escolares e de ensino. Trata-se de um 

processo que não deve ter um caráter individualista e celular, mas estar inserido num plano 

mais amplo, unindo e integrando as áreas da teoria e investigação didáticas: a escola, o 

currículo e a inovação, o ensino e os professores. 

Para Ramalho e Nuñez (2003), refletir sobre a profissionalidade e o 

profissionalismo enquanto unidades dialéticas da profissionalização, pensar nas dimensões e 

sentidos dessas categorias, nas possibilidades e limitações de se construir novas referências, 

são caminhos para compreender que tipo de profissão é o ser professor profissional. 

Esses teóricos defendem a tese da unidade da profissionalidade e do 

profissionalismo como elementos a serem trabalhados, uma vez que a valorização social, a 

busca de um novo status para a categoria, além da questão salarial, estão atreladas à 

construção de competências (conjunto de habilidades de cada indivíduo), saberes, valores, na 

dimensão da profissionalização, como condições objetivas e subjetivas da luta pela 

profissionalização da docência. 

Reforçam que essa luta não pode ser só uma meta das políticas educacionais e das 

produções acadêmicas, mas deve incorporar a procura, tanto por espaços profissionalizantes, 

quanto por novas estratégias formativas e de desenvolvimento profissional. Consideram que a 

profissionalidade e o profissionalismo são instâncias que se constituem na unidade dialética 

da profissionalização docente.  

A profissionalização, termo mais amplo, derivado de profissão, movimento de 

construção de uma profissão, está mais vinculada ao saber/conhecimento. O professor é, 

assim, o profissional da docência. A profissionalização da docência é uma expressão que se 

tornou muito utilizada por pesquisadores e gestores das políticas públicas a partir da década 

de 80. 

Na atualidade, a questão do profissionalismo do professor está articulada com uma 

nova realidade em que tem de se submeter tanto à legislação e à burocracia do Estado, que 

definem as políticas públicas, quanto ao desenvolvimento curricular e a avaliação da 

qualidade da educação. 

Para Garcia (1999), o conceito de desenvolvimento profissional ampliou-se, nos 

últimos tempos, para atender a uma nova concepção de ensino, que pressupõe uma atividade 
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prática sintonizada com a dimensão ética e as dimensões “ocultas” (pensamentos, juízos, 

tomadas de decisões), que extrapolam o âmbito da sala de aula. 

Nesse sentido, o objetivo geral da formação de professores, associado ao seu 

processo de profissionalização, é basicamente o de aperfeiçoar os conhecimentos e adquirir 

novos, fazendo emergir daí um profissional que saiba justificar suas próprias práticas, analisar 

e criticar seu saber e que possa trazer mudanças significativas ao ensino. Consideramos como 

profissional aquele que recebeu formação adequada, inicial, continuada e pedagógica, e 

adquiriu profissionalização, em síntese, qualificação para o exercício do magistério. 

Ramalho e Nuñez (2003) vêem a formação inicial como ponto de partida dos 

processos de profissionalização, mas advertem que não podemos esperar que esta, por si só, 

modifique radicalmente o grau de formação dos profissionais. 

Perrenoud (2001, p. 12) enfatiza que: 

 

 
O profissionalismo de um professor caracteriza-se não apenas pelo domínio 
de conhecimentos profissionais diversos (conhecimentos ensinados, modos de 
análise das situações, conhecimentos relativos aos procedimentos de ensino, 
etc.), mas também por esquemas de percepção, de análise, de decisão, de 
planejamento, de avaliação e outros, que lhe permitam mobilizar os seus 
conhecimentos em uma determinada situação. É preciso acrescentar a isso as 
posturas necessárias ao ofício, tais como a convicção na educabilidade, o 
respeito ao outro, o conhecimento das próprias representações, o domínio das 
emoções, a abertura à colaboração, o engajamento profissional.   

 
 
Acreditamos serem necessárias na formação inicial de professores, práticas 

pedagógicas que estimulem e instiguem os futuros docentes a pensar sobre sua inserção na 

área educacional de forma que possam atuar com competência e profissionalismo no seu 

campo de atuação.  

Conforme Sacristán (1998), a profissionalização ocorre por meio da formação 

pedagógica e da educação básica, uma vez que o futuro profissional necessita possuir os dois 

componentes para que possa atuar com competência, fazendo a articulação entre ambos no 

que se refere ao currículo escolar. 

Para Sacristán (1995 p. 65), o termo ‘profissionalidade’ refere tudo o "que é 

específico na acção docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, 

atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor" mas pode também definir-

se como "a observância de um certo tipo de regras, baseadas num conjunto de saberes e de 

saber-fazer" Sacristán (1995 p. 77). A profissionalidade dos professores assume 
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características observáveis e manifesta-se em diferentes níveis: ensino e orientação do estudo 

dos alunos; apoio individual; regulação das relações escolares e extra-escolares; preparação de 

materiais; avaliação; organização de espaços e de atividades. 

De acordo com o arcabouço teórico delineado entendemos que desenvolvimento 

profissional do professor envolve o domínio de saberes, competências, habilidades e 

conhecimentos.  

Nessa perspectiva, pensamos ser de fundamental importância que analisemos as os 

saberes e competências adequadas ao exercício dessa profissionalização, visto que o futuro 

docente terá que no seu processo de formação desenvolver esses dois componentes, através 

das disciplinas de formação específica e a de formação básica necessárias a uma compreensão 

mais sistematizada sobre a educação. 

 

1.5.1 Refletindo sobre os saberes e a formação e profissionalização de professores 

pedagogos 

 

O professor é um profissional do conhecimento, portanto tem importância 

fundamental notar os saberes que integram a sua atividade. Na medida em que o sujeito 

constrói representações sobre sua profissão, seus projetos de futuro, suas relações 

socioculturais, sua trajetória escolar, ele constrói um sentido para o saber. 

Os saberes profissionais são, entre outros, componentes da profissionalidade ou da 

identidade profissional do professor. É, principalmente, com base nesses saberes que o 

professor vai estruturando a sua vida profissional, a sua relação com a escola e com os 

colegas. Enfim, vai estruturando o seu modo de ser professor. 

Os saberes profissionais do professor são o conjunto de conhecimentos (teóricos e 

práticos) e competências (habilidades, capacidades e atitudes) que estruturam a prática e 

garantem uma boa atuação do professor. 

Segundo Tardif (2002, p.11), o saber dos docentes é um saber deles e diz respeito 

à pessoa e à identidade deles, “com sua experiência de vida e com sua história profissional, 

com suas relações com os alunos em sala de aula e com os atores escolares na escola. Por essa 

razão, é preciso estudá-lo sem descartar esses elementos que constituem a sua profissão.  

Em um sentido amplo, a noção de saber inclui os conhecimentos, as competências, 

aptidões ou habilidades e as atitudes referentes à sua profissão. Aquilo que foi muitas vezes 

denominado de saber, de saber-fazer, e de saber-ser. Tardif afirma que os saberes 

profissionais dos professores são plurais, compósitos, heterogêneos e, também, temporais; são 
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adquiridos no decorrer de “certos processos de aprendizagens e socialização que atravessam 

tanto a história de vida quanto a carreira” Tardif (2002, p. 102-103). 

Tardif (1999) também analisa a questão dos saberes profissionais e a sua relação 

na problemática da profissionalização do ensino e da formação de professores. Considera que 

a diferença entre as profissões está na natureza do conhecimento profissional que, por sua vez, 

apresenta as seguintes características: a) é especializado e formalizado; b) é adquirido na 

maioria das vezes na universidade, que prevê um título; c) é pragmático, voltado para a 

solução de problemas; d) é destinado a um grupo que de forma competente poderá fazer uso 

deles; e) é avaliado e autogerido pelo grupo de pares; f) requer improvisação e adaptação a 

situações novas num processo de reflexão; g) exige uma formação contínua para acompanhar 

sua evolução; h) sua utilização é de responsabilidade do próprio profissional.  

A implantação e o desenvolvimento destas características no ensino e na formação 

de professores têm sido um dos objetivos do movimento da profissionalização docente que, 

nos últimos anos, tem buscado construir um repertório de conhecimentos e definir 

competências para a formação e a prática do magistério. 

A formação dos professores implica em um conjunto de saberes que vão sendo 

incorporados ao longo da própria vida, saberes estes que decorrem da sua imersão num contexto 

societário, das relações que vão se estabelecendo com pessoas e instituições várias. Na profissão, 

continuam a incorporar novos saberes que se vão agregando ao processo formativo de construção da 

identidade profissional. Para Tardif (2002, p.71): 

 

A socialização é um processo de formação do indivíduo que se estende 
por toda a história de vida e comporta rupturas e continuidades [...] 
Em sociologia, não existe consenso em relação à natureza dos saberes 
adquiridos através da socialização.[...] A idéia de base é que esses 
saberes (esquemas, regras, hábitos, procedimentos, tipos, categorias, 
etc.) não são inatos, mas produzidos pela socialização, isto é, através 
do processo de imersão dos indivíduos nos diversos mundos 
socializados, [...] nos quais eles constroem, em interação com os 
outros, sua identidade pessoal e social. 

 

 

Tardif (2002) chama de epistemologia da prática profissional o estudo do conjunto 

dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 

desempenhar todas as suas tarefas. 

Outra contribuição ao tema é o estudo de Gauthier et al. (1998), que faz um 

levantamento das pesquisas norte-americanas sobre o que ficou conhecido como knowledge 
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base ou base de conhecimento. O estudo tem como ponto de apoio as premissas de que, 

assim como a atividade docente não tem conseguido revelar os seus saberes, as ciências da 

educação acabam por produzir outros saberes que não condizem com a prática. Gauthier e 

seus colaboradores identificam, então, a existência de três categorias relacionadas às 

profissões: ofícios sem saberes; saberes sem ofício e ofícios feitos de saberes. 

A primeira categoria, ofícios sem saberes, abrangeria uma falta de sistematização 

de um saber próprio do docente envolvendo bom senso, intuição, experiência. Já os saberes 

sem ofício caracterizam-se pela formalização do ensino, reduzindo a sua complexidade e a 

reflexão que é presente na prática docente. Acabam-se tornando saberes que não condizem 

com a realidade. Esta categoria, de certa forma, não contribui para o fortalecimento da 

profissionalização docente. A terceira categoria apresenta um ofício feito de saberes, que 

abrangeria vários saberes que são mobilizados pelo professor e sua prática envolvendo seis 

tipos de saberes:  

a) Disciplinar -  referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado;  

b) Curricular -  relativo à transformação da disciplina em programa de ensino;  

c) das Ciências da Educação - relacionado ao saber profissional específico que 

não está diretamente relacionado com a ação pedagógica;  

d) da Tradição Pedagógica - relativo ao saber de dar aulas que será adaptado e 

modificado pelo saber experiencial e, principalmente, validado ou não pelo saber da ação 

pedagógica;  

e) da Experiência - referente aos julgamentos privados responsáveis pela 

elaboração, ao longo do tempo, de uma jurisprudência de truques; 

 f) da Ação Pedagógica - que se refere ao saber experiencial tornado público e 

testado.  

Segundo Gauthier et al (1998) os saberes docentes são aqueles adquiridos para o 

ou no trabalho e mobilizados tendo em vista uma tarefa ligada ao ensino e ao universo de 

trabalho do professor, exigindo da atividade docente uma reflexão prática.  

Pimenta (1999) identifica três tipos de saberes da docência: a) da experiência, que 

seria aquele aprendido pelo professor desde quando aluno, com os professores significativos 

etc., assim como o que é produzido na prática num processo de reflexão e troca com os 

colegas; b) do conhecimento, que abrange a revisão da função da escola na transmissão dos 
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conhecimentos e as suas especialidades num contexto contemporâneo e c) dos saberes 

pedagógicos, aquele que abrange a questão do conhecimento juntamente com o saber da 

experiência e dos conteúdos específicos e que será construído a partir das necessidades 

pedagógicas reais. A autora enfatiza ainda a importância de que a fragmentação entre os 

diferentes saberes seja superada, considerando a prática social como objetivo central, 

possibilitando, assim, uma re-significação dos saberes na formação dos professores. 

Ainda com referência aos saberes que devem ser construídos pelos professores em 

seu processo de formação inicial e continuada, Saviani (1996, p. 147), ao se referir a esses 

saberes que configuram o trabalho do educador – noção que para o autor ultrapassa a de 

professor, visto que “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 

a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”, constitui 

o trabalho educativo que é próprio do educador.  

Saviani (1996) afirma que sendo o processo educativo um fenômeno complexo, os 

saberes nele envolvidos também o são. Por conseguinte, o autor identifica cinco categorias de 

saberes: o saber atitudinal, o saber crítico-contextual, os saberes específicos, o saber 

pedagógico e o saber didático-curricular, entendendo que são esses os saberes que todo 

educador deve dominar e que, portanto, devem integrar o seu processo de formação.  

Saviani (1996, p. 145) alerta para o fato de que o educador é aquele que educa, o 

qual, conseqüentemente, precisa saber educar, precisa aprender, precisa ser formado, precisa 

ser educado para ser educador, precisa dominar os saberes implicados na ação de educar. Sob 

essa ótica, o autor afirma que se invertem os termos da questão: “em lugar de os saberes 

determinarem a formação do educador, é a educação que determina os saberes que entram na 

formação do educador”. 

A afirmação de Saviani (1996) contribui para a premissa de que o 

professor/educador precisa ter uma visão de mundo, uma concepção de educação, de ensino, e 

que essas concepções determinam os tipos de saberes que deverão ser mobilizados numa 

determinada situação em sala de aula e fora dela. 

As idéias dos autores apresentados revelam que os professores utilizam/mobilizam 

um vasto repertório de conhecimentos próprios a sua atuação profissional, e que o 

conhecimento desse repertório é essencial para que se possa elaborar uma posição sobre o 

trabalho que os professores desenvolvem no contexto onde atuam.  
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Para melhor visualização dos saberes docentes aqui categorizados, elaboramos o 

quadro a seguir que mostra esta categorização.  

 

QUADRO 3- CATEGORIZAÇÃO DOS SABERES DOCENTES 

 

Tardif (2002) Gauthier et al (1998) Pimenta (1999) Saviani (1996) 
 

1. Da formação 

profissional 

2. Das disciplinas 

3. Curriculares 

4. Da experiência 

 

1. Disciplinares 

2. Curriculares 

3. Das ciências da 

educação 

4. Da tradição 

pedagógica 

 

1. Da experiência 

2. Do conhecimento 

3. Pedagógicos 

 

1. Atitudinal 

2. Crítico-

contextual 

3. Específico 

4. Pedagógico 

5. Didático-

curricular 

 

Não temos dúvidas da importância dos saberes apresentados para o trabalho 

pedagógico desenvolvido pelos professores, bem como acreditamos que somos capazes de 

construir novos saberes que nos possibilitem enfrentar as diversas situações que se 

manifestam tanto na gestão da matéria de ensino como na gestão das salas de aula e nos 

outros contextos de atuação do profissional pedagogo. Consideramos que as contribuições 

apresentadas pelos autores são de fundamental importância para orientar os cursos de 

formação de professores no que concerne à mobilização/construção dos saberes necessários 

ao profissional pedagogo.  

 
1.5.2. Competências profissionais docentes 

 

A formação por competências tem sido elemento fundamental em um número 

significativo de reformas curriculares, nos mais variados níveis e modalidades de ensino em 

diversos países. Por esse mecanismo, busca-se a redefinição do processo de formação inicial e 

continuada dos professores em torno de sua profissionalização, pautada na concepção de 

competência profissional.  

A garantia do estabelecimento de um estatuto profissional da atividade docente 

está entre as razões mais destacadas para a adoção das competências como paradigma 

curricular. O momento atual se institucionaliza um processo constante, interativo, reflexivo de 
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valorização do conhecimento do professor e que passa a se ocupar da totalidade formadora e 

profissional dos professores. A formação produzida e desenvolvida nessa dimensão, busca a 

construção das competências necessárias para a humanização da formação profissional, da 

atuação e da conceitualização necessárias ao exercício docente. 

Conforme Perrenoud (2000), a formação inicial nas Universidades e 

principalmente a formação contínua e em serviço necessita e trata como indispensável 

algumas competências aos professores para saber e ensinar bem, e que devem ser entendidas 

sob quatro dimensões: técnica, política, estética e ética.  

Perrenoud (2001, p.17) defende que “a abordagem por competências não pretende 

mais do que permitir a cada um, aprender a usar seus saberes para atuar”. Na visão de 

Perrenoud (1999), a competência vai além da aquisição de conhecimentos, que, isolados, não 

são mais suficientes. É necessário relacionar os conhecimentos com os problemas 

encontrados, ou seja, a competência tem que estar ligada a uma prática social.  

De acordo com o mesmo autor, todos nós temos necessidade de compreender a 

razão e a forma como as coisas acontecem.  Segundo Imbérnom, (2002) os professores 

possuem um amplo corpo de conhecimentos e habilidades especializadas que adquirem 

durante um prolongado período de formação. O conhecimento pedagógico é construído e 

ampliado ao longo do tempo pelos profissionais da educação, durante sua vida profissional, 

como resultado das relações entre teoria e prática, ao passo que o conhecimento da disciplina 

requer mais técnica, focado nos procedimentos de transmissão. Já a competência profissional 

é fruto de todo processo educativo, mais a interação entre os professores e o exercício da 

profissão, com seus próprios alunos. 

Alarcão (2003) resume com muita propriedade que a competência profissional 

implica um conhecimento situado na ação, holístico, criativo, pessoal, construído, um 

conhecimento que depende, entre outras coisas, da capacidade do profissional para apreciar o 

valor das suas decisões e as conseqüências que delas decorrerem. 

Nóvoa (1992) diz que o maior desafio é manter-se atualizado para conhecer e usar 

as novas metodologias de ensino para podermos praticar pedagogias eficientes e adequadas à 

modernidade. Para tanto as reflexões sistemáticas e continuadas são capazes de promover a 

dimensão formadora da prática. Desse modo, somente o profissional pode ser responsável por 

sua formação. Esse processo é, então, pessoal e incompatível com planos gerais e 

centralizados. 

Em sua concepção sobre competências, Perrenoud (2001) acredita que a formação 

docente precisa preparar os professores para a complexidade e diversidades das situações do 
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cenário educacional. Por isso, as competências, como um conjunto organizado e móvel de 

saberes gestados na prática, fundamentados teoricamente, revela-se essencial para que o 

professor possa agir para educar-se e educar. 

Perrenoud (2001, p.14) propõe uma série de competências profissionais que podem 

servir de marco de referência para um futuro desejável da profissão docente.  

� Organizar e dirigir situações de aprendizagem.  

� Administrar a progressão das aprendizagens.  

� Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação.  

� Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho.  

� Trabalhar em equipa.  

� Participar da administração da escola.  

� Informar e envolver os pais.  

� Utilizar novas tecnologias.  

� Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão.  

� Administrar sua própria formação contínua. 

Compreendemos que estas competências estão relacionadas entre si, interagindo e 

reforçando-se mutuamente. Além disso, permitem a aprendizagem ao longo da vida, a 

emergência de uma consciência crítica e emancipatória, apontando caminhos para a 

reconversão das culturas organizacional e profissional. Todavia, convém precisar que as 

competências não existem no vazio, pertencem à esfera do vivido e do agido, devendo as 

mesmas ser contextualizadas e configuradas numa perspectiva pedagógica. Esta postura exige 

uma atitude mais substantiva da educação e formação, ou seja, uma visão que ultrapasse a 

concepção tradicional das aprendizagens. 

Parafraseando Paulo Freire, as competências dos professores não podem tudo. 

Como tal, há que compreender a complexidade, as incertezas e ambiguidades do aprender a 

ser professor, tendo presente que aprendemos muito daquilo que somos e somos muito 

daquilo que aprendemos.  

Na visão de Demo (1998), a primeira imagem que desenhamos sobre o termo 

competência profissional equivale a sua dimensão formal, ou seja, ao domínio do 

conhecimento específico e especializado de cada área do saber. Todavia, para esse autor, o 

termo vem se redesenhando e incorporando a idéia de recuperação permanente do 

conhecimento. A competência profissional não se encerra no acúmulo de conhecimentos, mas 
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em sua permanente (re)construção, de forma inovadora. O perfil do profissional competente 

sustenta-se em três pilares principais: recuperação permanente da competência, 

consolidação da capacidade do saber fazer e refazer, absorção do ritmo moderno da 

inovação.  

O primeiro pilar refere-se à atualização permanente do profissional como elemento 

essencial ao exercício profissional. O conhecimento se reconfigura, rapidamente, em uma 

sociedade informatizada e globalizada, inviabilizando a idéia de uma formação acabada. Por 

isso, a competência se concretiza não na conclusão, mas na continuação de estudos Demo, 

(1998). 

O segundo pilar compreende que a formação básica é primordial para a 

profissionalização, mas não suficiente. Essa formação é a base que sustenta o exercício inicial 

do profissional, reestruturando-se continuamente, por meio do questionamento crítico e 

experiência (ação-reflexão). Isso significa que mais do que saber e fazer, o profissional 

competente necessita saber fazer e refazer o seu conhecimento, formação. Deste modo, Demo 

(1998) acredita que a competência profissional se apóia no aprender a aprender e na 

superação da condição de receptor para a de produtor do conhecimento. 

Por fim, o terceiro pilar contempla os avanços tecnológicos e inovação acelerada 

do conhecimento, que depõem contra o modelo de transmissão de conhecimentos.  

Para Demo (1998), a única forma de se acumular conhecimento é renová-lo, 

continuamente. Nessa perspectiva, a competência está centrada mais na renovação do que 

acumulação de conhecimentos. Assim, de acordo com Demo (1998), o profissional 

competente precisa organizar algumas habilidades em seu exercício profissional como: 

pesquisa, atualização permanente, retorno à universidade, avaliação e auto-avaliação, visão 

geral, discussão e reflexão de qualidade, trabalho em equipe e teorização de práticas. 

A atualização está fortemente marcada nas três primeiras expectativas, referindo-

se ao conhecimento produzido na área, participação de eventos socializadores de 

conhecimento e retorno aos estudos e reestruturação das bases da competência. A avaliação e 

a auto-avaliação estão direcionadas a conhecer e melhorar as condições atuais da formação e 

competência profissional, preparando os sujeitos para agirem mais com mais coerência e 

eficiência.  

A visão geral entra nesse processo, como forma de garantir a compreensão 

ampliada dessa formação profissional permanente, situando o sujeito através de leitura crítica 

da realidade e informação. Discutir e refazer a qualidade irá constituir a capacidade com que o 

profissional competente amadurece por meio de questionamentos, consciência de sua área, 
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atualização, participação e reconstrução. Para isso é necessário estimular discussões entre 

profissionais da área como caminho para repensar e reconstruir o que está posto Demo, 

(1998). 

Ramalho et al (2003, p. 70) entendem o termo competência como “a capacidade 

manifestada na ação, para fazer com saber, com consciência, responsabilidade, ética, que 

possibilita resolver com eficácia e eficiência situações-problemas da profissão”. 

Assumimos a posição de considerar os professores como profissionais que 

constroem, adquirem e desenvolvem múltiplos saberes a partir de sua prática, ou seja, pelo 

exercício de suas funções e papéis, os quais contribuem para a sua competência profissional. 

Baseamo-nos, para tal, especialmente em Tardif (2002), quando sugere que olhemos o 

professor como um ator competente e sujeito ativo, cercado de saberes, que, em seu 

desempenho, freqüentemente, depara-se com situações problemáticas para as quais não basta 

a simples aplicação de conhecimentos oriundos das ciências da educação, ou de saberes 

específicos ao conteúdo que desenvolve em sua disciplina.  

Para solucioná-las, o docente necessita de saberes que emergem das múltiplas 

interações entre as fontes de seus saberes, que, como assinalamos, são de origem e natureza 

diversas. Admitimos que, se, por um lado, o professor, como profissional, deve conhecer 

profundamente o conteúdo disciplinar sob sua responsabilidade e os referentes às ciências da 

educação, por outro, deve aprimorar esses conhecimentos “pelo” e “no” exercício de suas 

práticas cotidianas na escola.  

O processo de Formação de Professores, em nossa opinião, inspirado em Nóvoa 

(1992), deve ser compreendido como um ciclo que vai desde o ingresso de cada professor na 

escola, enquanto aluno, até o final de sua trajetória profissional. Daí a importância da 

investigação e a análise de suas práticas pedagógicas ocorrerem com sua parceria e 

colaboração, a fim de que se elimine a tradicional e histórica separação entre a teoria e a 

prática docente, ou, em outras palavras, entre o conhecimento produzido pela academia e o 

saber trabalhar. A Formação do Professor (inicial e continuada), vista sob esta perspectiva, 

implica a valorização da autoformação e da reelaboração dos saberes profissionais pela 

prática vivenciada. Esses saberes compreendem, para Tardif (2002, p. 112), os saberes, 

saberes-fazer, competências e habilidades que servem de base ao trabalho dos professores no 

ambiente escolar. 

Podemos concluir, então, que a formação do professor caracteriza-se como um 

processo contínuo, a qual não se reduz somente à formação inicial. Compreendemos como 

Ribas (2000, p.38) que: 
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A formação inicial não é uma fase completa na vida do professor e sim uma 
primeira etapa: no entanto se ela preparar bem (desenvolvendo atitudes de 
disposição para o estudo, para a busca de referências na prática e para a 
investigação) o professor transporá os obstáculos do cotidiano escolar e terá 
maior segurança nas decisões, principalmente na fase de socialização que 
ocorre no ambiente de trabalho. 
 

   

Partindo destes pressupostos, concebemos que Formação de Professores está 

inserida num processo que se desenvolve pelo menos em dois momentos: inicial, para dar 

condições ao ingresso na profissão e contínua para os professores em exercício. Na contínua o 

processo se efetiva desde a formação inicial e se estende por toda a vida profissional do 

professor; enfatiza o desenvolvimento de competências; propicia diversos espaços e modos de 

reflexão sobre a prática desenvolvida; possibilita inovações e prevê possibilidades de ida e 

volta à ação; e está fundada no conhecimento histórico e socialmente construído 

questionado/criticado / aperfeiçoado pelos professores. Ao se efetivar, no espaço institucional 

de trabalho, incrementa o compromisso do professor para com o aluno, o conhecimento e a 

construção coletiva. Além disso, torna possível o reconhecimento do professor como pessoa e 

como profissional sensibilizado/estimulado para seu auto-desenvolvimento. Possibilita o 

desenvolvimento de competências inerentes á capacidade interagir permanentemente com a 

realidade circundante, estudá-la, analisá-la e, tendo como fundamento os dados obtidos, 

reelaborar, redimensionar os conhecimentos, definir e praticar alternativas de trabalho que 

garantam melhores resultados.  

Por fim, pensamos que a construção de competências supõe pessoa em 

desenvolvimento, com sentimentos praticados e esclarecidos de pertença a algo ou não. A 

competência depende da formação, ela é que nos fornece as credenciais para o exercício da 

profissão e se bem efetivada, facilita a ultrapassagem de obstáculos na fase de socialização 

profissional, ou seja, recebe importante influência da formação inicial e contínua, e, ao 

mesmo tempo as influencia. 
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2 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

O presente capítulo descreve os caminhos que percorremos durante o processo de 

elaboração e realização desta pesquisa. Fazendo no primeiro momento uma incursão pelas 

premissas da abordagem qualitativa de pesquisa, em seguida relatando a maneira como 

ocorreram a escolha do campo e dos sujeitos da pesquisa, as observações realizadas e a 

construção dos dados.  

 

2.1 UM MODO DE COMPREENDER A ABORDAGEM QUALITATIVA DE PESQUISA 

 

A discussão sobre as Ciências do Homem e da Cultura mistura-se com a discussão 

sobre métodos qualitativos ou compreensivos. O pensamento científico moderno, como se 

sabe, nasceu há quase quatro séculos, com Galileu. A ele se deve o legado de ter conferido 

autonomia à Ciência, distinguindo-a da Filosofia e da Religião, delimitando assim qual seria 

seu objeto, objetivo e método (observação, experimentação e indução). A ciência, considerada 

inicialmente como tal, estabeleceu-se, desde então, no objeto específico das coisas da 

natureza, ou seja, no estudo das leis que enunciam as ligações dos fenômenos entre si, 

enquanto a filosofia deveria ocupar-se das questões ontológicas (do ser enquanto ser) e, por 

fim, a religião manteria as chamadas verdades religiosas como seu objeto. 

Hoje quando escrevemos ciências da natureza, temos plena consciência que 

abrangem apenas uma parte dos fenômenos ligados ao ser humano. Estariam de fora, por 

exemplo, a linguagem, a psicologia, as relações sociais mais primárias. Edgar Morin (2001) 

escreveu que precisamos agradecer muito às ciências naturais, pois elas foram o alicerce para 

todas as outras ciências.  

Há pouco mais de um século, juntando-se ao início das idéias de se criarem as 

Ciências Humanas, surgem os métodos qualitativos e os compreensivos, em “contraponto” às 

então já organizadas Ciências Naturais. Uma origem dos métodos qualitativos está na 

disciplina de Antropologia desenvolveu a chamada etnografia, cuja revolução ocorreu nos 

anos 1920 com as publicações de Malinowski. Esse antropólogo permaneceu alguns anos 

convivendo com nativos da Oceania, observando participativamente o que lá ocorria. A partir 

deste fato, a história da ciência atribuiu-lhe o pioneirismo na metodologia científica 

qualitativa, já que ele procurou descrever sistematicamente como havia obtido seus dados e 

como ocorria a experiência de campo. 
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É possível deduzirmos dos estudos da antropologia que o ser humano não “existe 

por si só”, mas junto com o seu grupo familiar e de convivência. Então facilmente vamos 

chegar às ciências humanas e sociais. A complexidade aumenta. Precisamos, então, relembrar 

outros gigantes dos métodos científicos. 

Devemos dar também mérito a Marx e a Freud por terem propiciado importantes 

cortes epistemológicos para compreensões novas e profundas do ser humano, permitido 

estudos científicos autônomos para as Ciências Humanas e Sociais. Esses pensadores 

construíram escolas que, respectivamente contribuíram decisivamente para a sustentação da 

cientificidade das Ciências do Homem, nas quais se encontra o lócus da construção 

metodológica da pesquisa qualitativa. 

Neste nosso trabalho, estudamos sobre educadores, suas formações, concepções, 

pensamentos e perspectivas profissionais. A amplitude e a complexidade de todos os aspectos 

levaram-nos aos métodos qualitativos. 

"Os pesquisadores qualitativistas estudam as coisas em seu setting natural, 

tentando dar sentido ou interpretar fenômenos nos termos das significações que as pessoas 

trazem para estes" Denzin e Lincoln apud Turato (2005). A mera leitura da definição acima 

pode ser insuficiente para uma compreensão acurada ao leitor desacostumado com a prática 

dessas pesquisas. Sublinhamos novamente que, se não é diretamente o estudo do fenômeno 

em si que interessa a esses pesquisadores, seu alvo é, na verdade, a significação que tal 

fenômeno ganha para os que o vivenciam. 

Em palavras semelhantes, os educadores Bogdan e Biklen (1998) pontuam: "[Os 

pesquisadores qualitativistas] procuram entender o processo pelo qual as pessoas constroem 

significados e descrevem o que são estes" Bogdan e Biklen (1998) apud Turato (2005). Esses 

autores também tomam significado como idéia-chave. Depreendemos que o pesquisador 

qualitativo não quer explicar as ocorrências com as pessoas, individual ou coletivamente, 

listando e mensurando seus comportamentos ou correlacionando quantitativamente eventos de 

suas vidas. Porém, ele pretende conhecer a fundo suas vivências, e que representações essas 

pessoas têm dessas experiências de vida.  

O método qualitativo não é apenas um modo de pesquisa que atende a certas 

demandas. Ele tem o fim comum de criar um modelo de entendimento profundo de ligações 

entre elementos, É caracterizado como aquele que quer entender como o objeto de estudo 

acontece ou se manifesta; e não aquele que almeja o produto, isto é, os resultados finais 

matematicamente trabalhados.  
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Minayo (1998) aponta as metodologias qualitativas como aquelas capazes de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, 

e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas. Novamente o termo significado 

ganha presença, neste contexto com interesse pelas estruturas sociais, procurando conhecer o 

querer-dizer das estruturas para os sujeitos sob estudo. 

Os estudos qualitativos com o olhar da perspectiva sócio-histórica, ao valorizarem 

os aspectos descritivos e as percepções pessoais, devem focalizar o particular como instância 

da totalidade social, procurando compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, 

compreender também o contexto. Adotamos, assim, uma perspectiva de totalidade que, de 

acordo com André (1995), leva em conta todos os componentes da situação em suas 

interações e influências recíprocas. 

       Bogdan e Biklen (1994, p.11) comentam que 

 
[...] um campo que era anteriormente dominado pelas questões da 
mensuração, definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses e 
estatística alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que 
enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 
percepções pessoais. Designamos esta abordagem por Investigação 
Qualitativa.  
 
 

Compreendemos que também na investigação qualitativa de cunho sócio-histórico 

vamos a campo com uma preocupação inicial, um objetivo central, uma questão orientadora. 

Para buscar compreender a questão formulada é necessária inicialmente uma aproximação, ou 

melhor, uma imersão no campo para familiarizar-se com a situação ou com os sujeitos a 

serem pesquisados.  

Esperamos, então, ter justificado a escolha da investigação qualitativa. 

 

2.1.1 Instrumentos ou técnicas da pesquisa 

 

Fazendo uma comparação “exagerada”, para entendermos a formação dos nossos 

sujeitos da pesquisa na formação delas no curso de Pedagogia, sentimos que tínhamos que 

fazer algo semelhante a Malinowski: conviver com as professoras nos seus momentos de 

trabalho. Procurarmos compreender suas concepções, as construções dos significados, seus 

pensamentos, aspirações, emoções, necessidades. Estar ao lado, no sentido mais íntimo da 

expressão. Para olhar e apreciar cada momento de sua atuação profissional. 
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Assim chegamos à observação. Observar, num sentido mais profundo, é um 

encontro de muitas vozes: ao observarmos um evento, deparámo-nos com diferentes discursos 

verbais, gestuais e expressivos. São discursos que refletem e retratam a realidade da qual 

fazem parte, construindo uma verdadeira tessitura da vida social.  

Num segundo momento, para concretizarmos os discursos, tivemos a necessidade 

de dialogar. Mesmo que precisássemos muito mais ouvir que falar. Mas também necessitamos 

nos posicionar como também sujeitos. Em resumo, estabelecer um diálogo, entrevistar. 

A entrevista, na pesquisa qualitativa, também é marcada por essa dimensão do 

social. Ela não se reduz a uma troca de perguntas e respostas previamente preparadas, mas é 

concebida como uma produção de linguagem, portanto, dialógica. Os sentidos são criados na 

interlocução e dependem da situação experienciada, dos horizontes espaciais ocupados pelo 

pesquisador e pelo entrevistado.  

As enunciações acontecidas dependem da situação concreta em que se realizam, da 

relação estabelecida entre os interlocutores, dependendo de com quem se fala. Na entrevista é 

o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, refletindo a realidade de 

seu grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e social. Segundo a compreensão de 

Triviños (1987) a entrevista semi-estruturada tem uma relevância por valorizar a presença do 

pesquisador e oferecer inúmeras perspectivas para que “o informante alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” Triviños (1987, p.146). 

A pesquisa que realizamos teve três momentos para coleta de dados: o primeiro foi 

a observação em lócus onde observamos cada sala de aula dos sujeitos da pesquisa. Nesse 

momento buscamos identificar as dificuldades vivenciadas pelos sujeitos na sua sala de aula e 

como era o desenvolvimento de sua prática pedagógica. A partir dessas observações fomos 

organizando o segundo momento da coleta que foi a realização da entrevista. 

As questões por nós elaboradas para realização da entrevista não foram construídas 

a priori, mas foram sendo elaboradas a partir de dados construídos durante a etapa de 

observação, procuramos captar as falas dos entrevistados da maneira mais livre possível. 

Nesse sentido, apenas organizamos um roteiro de direcionamento para colher as falas, 

sistematizando em dois blocos. 

O primeiro voltado para a prática pedagógica delas, aspectos sobre sua atuação 

profissional, as dificuldades enfrentadas, as necessidades formativas sentidas por eles – tendo 

em vista dar fundamentação a nossas observações. O segundo bloco voltado para a análise do 

curso que fizeram. Nesse bloco tínhamos o objetivo de colher através das falas um perfil do 

curso, no tocante as suas contribuições e limitações na formação de professores a partir das 
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falas das egressas. Por conhecermos as entrevistadas percebemos que todas estavam à vontade 

durante seus depoimentos. A maioria relatou que gostaria de saber o resultado final desta 

pesquisa. A participação e o interesse fortaleceram o desenvolvimento e a continuidade do 

trabalho. 

Após a realização das observações e entrevistas ocorreu o terceiro momento que 

foi a análise dos dados coletados. Sabemos que ao se analisar o material colhido no campo, 

procurando compreender o que emergiu numa situação de observação ou de entrevista, ou 

ainda numa análise de artefatos, é que se percebem os pontos de encontro, as similaridades 

como também as diferenças, as particularidades dos casos. Pautando-se em estudos de 

Mazzotti e Gewandsznajder (1999), Laville e Dionne (1999) e Bardin (2000) adotamos a 

Análise de Conteúdo como recurso metodológico básico de análise dos dados. A análise de 

conteúdo a partir de Bardin (2000, p. 9) refere-se a: 

 

Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 
continentes) extremamente diversificados. O factor comum destas técnicas 
múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo de freqüências que fornece dados 
cifrados, até a extracção de estruturas traduzíveis em modelos – é uma 
hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço 
de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre dois pólos do rigor da 
objectividade e da fecundidade da subjectividade.  

  

 

Segundo Bardin (2000) a organização da análise segue três pólos cronológicos: o 

primeiro é a pré-análise; o segundo é a exploração do material e o terceiro o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. Elaboramos um roteiro de tópicos que serviram 

como norte para o desenvolvimento das entrevistas que tivemos acesso através gravação em 

áudio, as quais posteriormente foram transcritas na íntegra. Essas transcrições constituíram o 

corpus das análises através da técnica Análise de Conteúdo. 

No processo das análises procuramos as semelhanças entre as respostas obtidas, 

elegemos o que havia em comum e divergente nas falas a partir dos tópicos que guiaram 

nossa entrevista e dos objetivos elencados a partir de nossas questões de estudo.  

O grupo específico do nosso estudo foi formado por quatro (4) professoras 

apresentando as características que serão descritas na seqüência deste capítulo, levando em 

consideração a interpretação de Fiorentini e outros (2003, p. 110), que esclarece que “o estudo 

de caso busca retratar a realidade de forma profunda e mais completa possível, enfatizando a 

interpretação ou a análise do objeto, no contexto em que ele se encontra”.  
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2.2 SITUANDO O LÓCUS DA PESQUISA  
 
 

Subordinado à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN, o Campus 

Avançado Professor João Ismar de Moura - CAJIM está inserido em uma hierarquia 

administrativa (conforme mostra a Figura 1). Historicamente, tem como marco inicial a 

Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró - FACEM, instituída através da Resolução nº 

01/43, de 18 de agosto de 1943, por iniciativa da Sociedade União Caixeiral, mantenedora da 

Escola Técnica de Comércio União Caixeiral na cidade de Mossoró/RN. 

A luta do grupo de idealistas da União Caixeiral, somou-se a União Universitária 

Mossoroense, entidade fundada em 9 de julho de 1955, composta por universitários de 

Mossoró que estudavam em outras cidades. A entidade foi presidida por João Batista Cascudo 

Rodrigues que veio a ser o primeiro reitor da UERN. Como resultado desses esforços, surgiu, 

com a Lei Municipal nº 41/63, de 5 de dezembro de 1963, sancionada pelo prefeito Antônio 

Rodrigues de Carvalho, a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica -

FUNCITEC que, em 1968, foi transformada em Fundação Universidade Regional do Rio 

Grande do Norte - FURRN. 

A FURRN foi criada pela Lei Municipal nº 20/68, de 28 de setembro de 1968, 

assinada pelo prefeito Raimundo Soares de Souza, com o objetivo de implantar 

progressivamente e manter a Universidade Regional do Rio Grande do Norte - URRN. Após a 

transformação da FUNCITEC em FURRN, o Monsenhor Walfredo Gurgel, então Governador 

do Rio Grande do Norte, autorizou o seu funcionamento como instituição superior, através do 

Decreto Estadual nº 5.025, de 14 de novembro de 1968. Integravam, inicialmente, a URRN, 

nos termos da Lei nº 20/68, a Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró, a Faculdade de 

Serviço Social de Mossoró, a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Mossoró6 e a Escola 

Superior de Enfermagem de Mossoró. 

Em 15 de maio de 1973 a Faculdade de Educação foi reconhecida através do 

Decreto Oficial 72.263. Tendo já formado três turmas de pedagogos respectivamente em 

1970, 1971 e 1972. 

Um dos passos mais importantes para continuidade da Instituição foi dado em 8 de 

janeiro de 1987. Naquela data, o governador Radir Pereira, através da Lei nº 5.546, 

estadualizou a FURRN que já contava com o Campus Universitário Central, em Mossoró, e 

                                                 
6 Criada no dia 13 de dezembro de 1965, através do Decreto municipal nº 47-B/65, sendo instalada em 13 de 
dezembro de 1966, começando a funcionar em 1967. Desmembrada em: Faculdade de Educação, Instituto de 
Letras e Artes; Instituto de Ciências Humanas pela Lei municipal 20/68. 
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os Campi Avançados de Açu, Patu e Pau dos Ferros. Outro passo importante na história da 

UERN foi o seu reconhecimento pelo Conselho Federal de Educação, em sessão realizada no 

dia 4 de maio de 1993, conforme Portaria Ministerial nº 874, de 17 de junho de 1993, e 

Decreto nº 83.857, de 15 de agosto de 1993, do ministro Murílio de Avellar Hingel. 

Em 29 de setembro de 1997, o Governador Garibaldi Alves Filho, através da Lei 

Estadual nº 7.063, transformou a Universidade Regional do Rio Grande do Norte em 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mantendo no entanto, a sigla URRN. a Lei 

7.761, de 15 de dezembro de 1999, publicada no DOE de 16.12.1999, alterou a denominação 

anterior para Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. 

Ao longo da sua história a UERN tem assumido a oferta de cursos de graduação 

como atividade principal da educação superior. Os cursos ofertados objetivam atender às 

exigências de formação profissional e de acesso a outros níveis de educação superior, 

conforme as demandas de qualificação profissional no universo de atuação da universidade. 

Esta oferta está distribuída no Campus Central, Campi Avançados e Núcleos espalhados por 

18 municípios do RN. 

 

FIGURA 1: ORGANOGRAMA UERN, CAMPI E NÚCLEOS 

 

 
Fonte: Figura Elaborada pela autora 
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De modo particular, o Curso de Pedagogia atende às exigências para formação de 

profissionais da Educação Básica, ao longo de 42 (quarenta e dois anos), marcados por 

diferentes contextos, em face das políticas públicas nacionais de formação de professores, a 

constituição de seu corpo docente e as condições materiais de funcionamento do curso.  

Em 1967, o Curso de Pedagogia da UERN formava profissionais da educação em 

duas habilitações: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino de 2º Grau e 

Administração Escolar. Na década seguinte, passou a ofertar mais duas habilitações: 

Supervisão Escolar (1974) e Orientação Educacional (1978). No entanto, em razão das 

limitações oriundas do próprio contexto de inserção, o Curso de Pedagogia/CAJIM, que 

começou a funcionar a partir de 1981, ofertava apenas a habilitação Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino de 2º Grau. 

Em 1995, consonante às orientações da Faculdade de Educação, implementou uma 

reformulação curricular que criou uma habilitação voltada para a docência nos anos iniciais 

do ensino fundamental. Essa formação docente para atuar no Magistério dos anos iniciais do 

ensino fundamental constituiu-se também em uma necessidade para os profissionais já em 

exercício, sendo criado, em 1999, o Programa Especial de Formação Profissional para a 

Educação Básica – PROFORMAÇÃO.  

Nos últimos três anos, a concorrência no Processo Seletivo Vocacionado – PSV, 

no curso de Pedagogia tem mantido a concorrência média, entre 11 (onze) a 12 (doze) 

candidatos por vaga no CAJIM, contra 6 (seis) a 7 (sete) do Campus Central. Essa diferença é 

atribuída às peculiaridades locais, como o reduzido número de cursos, por exemplo: 3 (três) 

cursos no CAJIM, contra 29 (vinte e nove) no Campus Central.   

Neste último ano, a UERN, em atendimento a essa demanda e considerando as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, seu corpo docente e às condições 

institucionais, amplia a licenciatura do curso de graduação em Pedagogia, para formar 

profissionais aptos a atuarem na docência da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e na Gestão de processos educativos, em 

ambientes escolares e não escolares.   

Nessa trajetória, a Faculdade de Educação e suas congêneres nos Campi 

Avançados têm sido desafiados a dar respostas aos problemas da formação de profissionais da 

educação básica, atendendo a demandas gerais e específicas. 

O Projeto Político Pedagógico da UERN salienta a importância da dinamização 

das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, que devem ser, ao mesmo tempo, 

independentes e integradas. Os achados de pesquisas tornar-se-ão indispensáveis para que o 
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ensino seja repensado, ocorrendo da mesma forma com as atividades de extensão. O que não 

pode persistir são atividades isoladas, de saberes construídos no âmbito das experiências 

acadêmicas da UERN ou fora dela.  

O Curso de Pedagogia em todo o âmbito da UERN, portanto, não se propõe a 

formar apenas o pedagogo para o espaço escolar, mas um profissional capaz de atuar em 

diversos âmbitos educativos, respondendo às diversas demandas e exigências de uma 

sociedade cada vez mais complexa. Para tanto, precisa estar preparado para enfrentar, com 

criatividade e competência, os problemas do cotidiano: ser flexível e tolerante, ter espírito 

crítico, estar atento às questões decorrentes da diversidade cultural que caracteriza nossa 

sociedade, desenvolvendo responsabilidade social, atitude ética e comprometida com a 

melhoria da finalidade de ensino da nossa região, e, conseqüentemente do nosso país. 

Criado em 1980 pelo Decreto nº 176/80 de 04 de Setembro de 1980 o CAJIM, 

lócus de nossa investigação, está situado em Patú-RN e oferece três cursos de Graduação 

Pedagogia, Ciências (habilitação em Matemática) e Ciências Contábeis. 

 

Foto 1: CAJIM – Campus Avançado Profº. João Ismar de Moura 
 

 
Na época da criação do Campus Avançado de Patu, o município contava apenas 

com 04 profissionais licenciados em Pedagogia, não ultrapassando o total de 26 licenciados 

em toda a área de abrangência do Campus, incluindo-se os municípios do vizinho Estado da 

Paraíba. Essa carência de profissionais qualificados na área de educação, numa região com 

elevado índice de analfabetos e crianças que não chegavam a concluir a antiga 4ª série 

primária, motivou os idealizadores do projeto a optarem por um curso de Licenciatura em 

Pedagogia, com o intuito de suprir a necessidade local para a área de Educação. 

O primeiro vestibular ocorreu em janeiro de 1981, com o total de 375 inscritos, 

para 100 vagas distribuídas nos três cursos, a saber: 40 vagas para Pedagogia, 30 vagas para 
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Ciências e 30 vagas para Ciências Contábeis. Este número de vagas oferecidas por curso 

permanece até aos dias de hoje. 

Concretizado o projeto, em 1984, com a conclusão da primeira turma do Curso de 

Pedagogia, o Campus entregava à comunidade 33 profissionais com a Habilitação Magistério 

das Matérias Pedagógicas do Ensino de 2º Grau.    

Em seus 29 (vinte e nove) anos de existência, o Campus Avançado Prof. João 

Ismar de Moura já entregou à comunidade uma média de 873 profissionais licenciados em 

Pedagogia, configurando-se, assim, como uma instituição com relevantes serviços prestados à 

região do Médio-Oeste Potiguar e Paraíba7. 

 
FIGURA 2: LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DO CONTEXTO DA PESQUISA 

                                                 
7 Cidades da Paraíba: Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz, Catolé do Rocha, Riacho dos Cavalos, Brejo 
dos Santos 
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Atualmente o Curso de Pedagogia/CAJIM tem 175 alunos matriculados, 

distribuídos como expressa o quadro abaixo:  

 

QUADRO 4: NÚMERO DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

PERÍODOS8 Nº DE ALUNOS TURNOS9 

1º 40 Noturno 

3º 44 Noturno 

5º 48 Noturno 

7º 43 Noturno 

Dados da Secretaria do Departamento de Pedagogia do CAJIM 
 
Desde que foi criado, o Curso de Pedagogia/CAJIM obedeceu às diretrizes 

traçadas pela Faculdade de Educação - FE/Campus Central, mantendo a mesma estrutura 

curricular elaborada à época de sua criação. Em 1994, a FE iniciou o processo de 

reformulação curricular do Curso de Pedagogia em toda a sua área de abrangência, em 

decorrência dos movimentos nacionais que aconteciam no país desde a década de 1980, em 

prol da reorganização democrática da sociedade brasileira. 

A reflexão acadêmica, implementada nacionalmente, levou à percepção de que o 

grande problema do profissional formado pelo Curso de Pedagogia concentrava-se, 

principalmente, na questão da formação técnica em detrimento de sua formação política. No 

bojo dessas discussões, o Curso de Pedagogia passou a buscar caminhos que favorecessem 

uma formação crítica, com as dimensões técnica e política, preparando o profissional para, no 

exercício da profissão, ser capaz de resolver ou propor alternativas para os problemas que 

envolvem a prática educativa.  

Articulada a esse momento, a Faculdade de Educação/UERN iniciou um processo 

de discussão sobre a sua proposta curricular, iniciando-se o processo de reformulação do seu 

projeto pedagógico, tendo como eixo central a formação do pedagogo para a função docente 

com a criação da Habilitação Magistério em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, destinada a atender alunos provenientes da demanda social existentes na área de 

atuação da UERN. 

 

                                                 
8 Durante o ano têm dois semestres os quais funcionam No 1° semestre os períodos ímpares (1, 3º, 5º, 7º) e no 2º 
semestre os períodos pares (2º, 4º, 6º, 8º). 
9 Todos os cursos do CAJIM só funcionam à noite. 
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Concluído o Projeto de Reformulação Curricular do Curso de Pedagogia, iniciou-

se sua implantação, em todos os Campi Avançado, a partir de 1995. Porém, em 1998, essa 

Habilitação sofreu modificações decorrentes das exigências legais da Disciplina Prática de 

Ensino, que estipula uma obrigatoriedade do cumprimento de 300 horas de atividades 

didáticas, reduzindo a atuação da formação profissional para apenas as Séries Iniciais. Assim, 

a Habilitação Magistério da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental passou 

a denominar-se Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

No contexto atual, o Curso de Pedagogia passa por mais um processo de 

reformulação, a fim de se enquadrar nas exigências determinadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia, conforme Resolução nº 01-CNE, de 15 de maio de 

2006. Essa reformulação pauta-se na necessidade de superar os limites do atual currículo 

diante das transformações de ordem econômica, política, social, científica e tecnológica que 

vêm ocorrendo na sociedade, de maneira a ressignificar o perfil e a atuação profissional do 

pedagogo, indicados nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia.   

Com relação às condições de funcionamento atuais o Curso de Pedagogia conta 

com uma estrutura pedagógica, um quadro administrativo e uma infra-estrutura em 

parâmetros de qualidade normal no sentido de atender ao mínimo das exigências postuladas 

para o oferecimento de um curso em nível superior. Os quadros abaixo apresentam as 

especificidades de cada um desses contingentes. 

No momento atual, o quadro de lotação apresenta-se conforme especificado no 

quadro apresentado a seguir: 

 

QUADRO 5: CORPO DOCENTE 
 

Nº DE PROFESSORES 
CARGA 

HORÁRIA 

TIRULAÇÃO 

03 PROFESSORES 40h Especialista 

03 PROFESSORES 40h Mestrando 

04 PROFESSORES DE Mestre 

 
O quadro técnico-administrativo se apresenta adequado à demanda existente. De 

acordo com o Quadro de Lotação da UERN, em nível institucional, há previsão para que este 

seja alterado de acordo com as demandas subseqüentes. Atualmente, apresenta-se como 

demonstrado no quadro a seguir: 
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QUADRO 6:  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Nº DE TÉCNICOS FUNÇÃO 

01 Secretária 

01 Auxiliar de Secretária 

 
 
 Apresentamos a seguir alguns dados sobre os recursos materiais disponíveis no 

CAJIM. É algo simples, mas servirá para dar uma idéia às pessoas que não conhecem o 

CAJIM para que possam avaliar os materiais que estão disponíveis para o trabalho docente. 

Vejamos os materiais. 

 
QUADRO 7: INFRA- ESTRUTURA 
 

I – PARA AÇÕES DE ENSINO 

• 04 salas de aula com 42m² cada uma 

• 02 blocos de sanitários (masculino e feminino)  

• 160 carteiras escolares 

• 05 quadros escolares tamanho 4m x1,20m, 

revestidos com fórmica 

• 16 ventiladores 

• 01 bebedouro elétrico 

• 02 quadros de avisos  

• 01 tela para retroprojetor 

• 02 televisores 

• 02 vídeos-cassete 

• 01 aparelho de DVD 

• 01 microssistem 

• 01 rádio gravador 

• 01 sala para atividades com 

recursos audiovisuais 

• 01 sala para Coordenação do 

Curso de Especialização 

• 01 sala de brinquedoteca 

 

II – PARA AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO 

• 01 sala medindo 40m² onde funcionam 

concomitantemente sala de professores e dependência 

administrativa 

• 06 escrivaninhas com cadeira 

• 01 estante de aço 

• 04 armários de aço 

• 02 aparelhos telefônicos  

• 01 mesinha para telefone 

• 05 armários de aço 

com gavetas 

• 02 computadores  

• 02 impressoras 

• 02 mesas para 

computador 

• 01 mesa retangular  

• 11 cadeiras 
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Com relação à brinquedoteca, ainda não existem materiais necessários para o 

pleno desenvolvimento das atividades a que se propõe. No que se refere aos recursos de 

informática, utiliza-se o laboratório do Curso de Ciências Contábeis.  

As atividades práticas são desenvolvidas nas salas de aulas das escolas-campo de 

estágio, onde se realizam oficinas pedagógicas e aulas para os alunos das séries iniciais, assim 

como a realização de atividades junto às famílias e equipes escolares. 

Com o processo de implantação do novo currículo, é objetivo ativar a 

brinquedoteca, assim como outros espaços para otimização das atividades ofertadas no Curso 

de Pedagogia - CAJIM/UERN, considerando-se que nem sempre encontramos nas escolas 

campo de estágio o ambiente adequado às atividades que pretendemos desenvolver.   

A título de informação e no intuito de proporcionar um conhecimento básico sobre 

o lócus de trabalho das professoras egressas que foram sujeitos de nossa pesquisa 

descreveremos sucintamente a caracterização da Escola onde atuam como profissionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 - Escola Municipal do Ensino Fundamental Profº. Raimundo Nonato de Lima 
 

A escola lócus de trabalho das professoras sujeitos de nossa pesquisa está situada 

em Rafael Godeiro/RN localizada á 13 km de Patú onde está localizado o CAJIM, é uma 

escola que oferece a modalidade de Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, atendendo a 264 

alunos. 

Foi criada em 16 de Dezembro de 1976, possui uma área de 1.320m². Sua infra-

estrutura compõe-se de 06 salas de aulas, 01 biblioteca, 01 sala para reforço escolar, 01 sala 

de leitura, 01 secretaria onde funciona também a diretoria, 01 sala para professores, 01 

cozinha, 01 sanitário masculino e 01 sanitário feminino (cada um com 10 boxes), 01 banheiro 

para funcionários, 01 quadra de esportes descoberta, usada pela manhã cedo para a prática de 

Educação Física. 

No que se refere aos funcionários, constatamos que a escola contava com um 

número de servidores bastante expressivo para as atividades administrativas e pedagógicas, o 
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que é um aspecto favorável. Para um melhor conhecimento do quadro funcional, faremos um 

demonstrativo através do quadro abaixo. 

 

QUADRO 8: QUADRO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA ESCOLA 
 

Função que exercem 
Número de servidores que exercem a 

função 

Diretora 

Vice-diretora 

Secretária Geral 

Bibliotecário 

Professor de sala de aula 

Professor da sala de leitura 

Supervisor pedagógico 

Coordenador pedagógico 

Auxiliar de secretaria 

Servente 

Merendeira 

Auxiliar de merendeira 

Porteiro 

Digitador 

01 

01 

01 

01 

16 

02 

01 

01 

01 

06 

04 

02 

02 

02 

Fonte: Secretaria da Escola 
 Percebemos que a escola tem um espaço agradável, visto que as salas são amplas e 

arejadas. Também por haver várias plantas no pátio e os alunos costumam ficar na hora do 

intervalo brincando embaixo das plantas. 

Podemos perceber também que a escola oferece alguns recursos didático- 

pedagógicos como: livros de literatura infantil, jogos didáticos, mapas, globo, jogos didáticos, 

álbum seriado do corpo humano. Também dispõe de recursos como: 01 máquina de escrever, 

02 computadores, 01 impressora, 01 DVD, 01 microssistem, 01 TV. 

Em linhas gerais notamos que a escola possui pelo menos o mínimo de padrão de 

qualidade para funcionamento.  

Após a apresentação do lócus de pesquisa (CAJIM) e também do conhecimento do 

ambiente onde os sujeitos da pesquisa trabalham, passaremos a relatar alguns dos momentos 

importantes da interação com os sujeitos. 
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2.3. ESTABELECENDO A RELAÇÃO INICIAL COM OS SUJEITOS 
 
 

O contato que estabelecemos para a realização desta pesquisa se deu com a 

diretora. Esse encontro ocorreu na escola lócus de trabalho dos sujeitos. Marcamos um 

horário com a diretora e numa conversa descontraída e amigável (pois já conhecíamos a 

diretora por ter ministrado uma Semana Pedagógica em sua escola) falamos para ela da 

intenção de realizar uma pesquisa com os professores de sua escola, visto que, num 

levantamento realizado sobre alunos egressos do Curso de Pedagogia do CAJIM no período 

de 2004 a 2006 que se encontravam em salas de aulas do Ensino Fundamental anos iniciais, 

um significativo número estava na referida escola em que ela era diretora.  

Após expor o motivo de realizar a pesquisa naquela escola, apresentamos nossos 

objetivos de pesquisa e perguntamos para a diretora qual o seu posicionamento.  A diretora 

mostrou-se bastante receptiva e autorizou, prontamente, a realização da pesquisa, 

comprometendo-se a conversar com os professores sobre o assunto. Pudemos perceber que 

havia certa expectativa por parte dela, no sentido de que pudéssemos contribuir para a 

melhoria do trabalho da escola. O fato de sermos professora de uma universidade e estarmos 

cursando Mestrado contribuía para o desenvolvimento dessa expectativa. 

Entretanto, para evitar problemas posteriores, explicamos que o nosso trabalho não 

tinha o intuito de provocar mudanças ou de orientar os professores, mas que, no futuro, após a 

realização da pesquisa, poderíamos dar alguma contribuição, conforme as nossas 

possibilidades. Nessa ocasião, marcamos para ir à escola na mesma semana para conversar 

com os professores, no intuito de obter a participação deles na nossa pesquisa. 

Estávamos conscientes da importância de sermos aceitos pelos professores da 

escola, para que pudéssemos obter a confiança de todos e, assim, construirmos dados 

legítimos e eficientes, uma vez que, em muitos casos, a aceitação e a autorização tornam-se 

um dos primeiros desafios a ser enfrentado pelo pesquisador. Sobre esse aspecto, os autores 

Bogdan e Biklen (1994) aconselham que o acesso ao campo deva se realizar através de 

negociação entre o pesquisador e os sujeitos, para que não ocorram problemas posteriores. 

Assim, após obtermos a autorização da diretora, fomos à escola pela primeira vez 

no mês de março de 2008. Nessa primeira visita, tivemos a oportunidade do conversar com 

três servidores: a vice-diretora, uma das supervisoras e a secretária geral que estavam na sala 

onde funciona a secretaria e a diretoria. Conversamos sobre o motivo pelo qual estávamos 

indo à escola, embora elas já tivessem sido informadas pela diretora. Anotamos alguns dados 
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relacionados ao número de alunos matriculados, quadro de funcionários, instalações da 

escola. 

Após uma semana voltamos à escola para conversar com os professores 

aproveitando o intervalo, quando eles se reuniam na sala dos professores. Nessa sala, havia 

uma mesa grande, em torno da qual todos costumavam se reunir durante o intervalo ou nos 

momentos em que seus alunos estavam vivenciando atividades específicas, na sala de leitura. 

O intervalo era um momento precioso para nós, pois os professores falavam mais 

espontaneamente das suas dificuldades. 

Iniciamos a conversa detalhando alguns aspectos da pesquisa, justificamos os 

motivos principais que nos levaram a realizá-la. Apresentamos os objetivos e elencamos os 

professores que se enquadravam nos aspectos de nossa pesquisa, em decorrência dos critérios 

por nós estabelecidos: ser egresso do CAJIM no período de 2004 a 2007, ter experiência na 

docência de no mínimo três anos, período que entendemos ser o período mínimo de adaptação 

num determinado trabalho, estar na escola há no mínimo dois anos, e se encontrar atuando nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Em função dessa caracterização se enquadraram as quatro professoras que 

atuavam nas salas de 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano as quais serão identificadas, 

respectivamente, como Professora A, Professora B, Professora C, Professora D10.  

As professoras não demonstraram objeção, e diante disso, solicitamos a 

colaboração de todas, elucidando a relevância que elas representavam para o nosso trabalho. 

Tentamos, ainda, deixar claro que não estávamos na escola para avaliar o trabalho que elas 

estavam realizando. As professoras se mostraram bastante abertas, atenciosas e solícitas a 

cooperar. Foi bastante agradável este primeiro momento, nos sentimos à vontade, visto a 

receptividade e por também conhecermos algumas das professoras por terem sido nossas 

alunas no curso de Pedagogia do CAJIM. 

Na semana seguinte a esta conversa, passamos a visitar a escola uma vez por 

semana durante um mês. Neste período, não fizemos observações diretas nas salas de aula, 

pois queríamos, cada vez mais, ganhar a confiança das professoras para que elas se sentissem 

à vontade com a nossa presença. Para tanto, procuramos nos aproximar delas nos momentos 

de intervalo, observar o cotidiano escolar, as relações estabelecidas, as atividades 

desenvolvidas pelo supervisor. Sempre que possível, conversávamos com as professoras sobre 

questões pessoais e profissionais, como também fatos do cotidiano. Esse diálogo se dava, 

                                                 
10 Com intuito de resguardar a identidade das professoras optamos por utilizar as letras. 
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geralmente, durante o intervalo, na sala dos professores ou em outro ambiente da escola, mas 

sempre de maneira informal e descontraída. 

Esse convívio, aparentemente casual, na verdade tinha um propósito. Durante todo 

o tempo, mantivemos os objetivos da pesquisa interiorizados e todos os aspectos por nós 

observados eram analisados com base nas questões que havíamos estabelecido para estudar, a 

partir dos pressupostos teóricos que norteavam as nossas ações. Por conseguinte, frisamos que 

outras questões surgiram a partir das observações que íamos realizando. Nossa postura se 

ancorava nas idéias de Bogdan e Biklen (1994, p. 128), que, mesmo reconhecendo ser a 

construção de dados a meta principal do pesquisador no campo, ressaltam: 

 
 

[...] isso não significa que se tenha de passar cada minuto a fazer 
sistematicamente investigação. Por vezes, estabelecer uma boa relação 
requer andar pelas redondezas e apenas conviver com os sujeitos. Pode-se 
mesmo ir com eles ao cinema ou beber um copo. Ir com os sujeitos ao 
cinema pode não produzir grandes dados, mas esta actividade pode 
desenvolver a relação e colocar o investigador numa boa posição para 
futuramente recolher mais dados.  

  
 

Durante essas observações, pretendíamos também identificar de maneira ampla 

como aconteciam as relações das professoras com a estrutura administrativa e pedagógica da 

escola. 

Assim sendo, durante essas observações conseguimos verificar que as atividades 

de planejamento referente às atividades realizadas na sala de aula eram quase inexistentes. 

Apesar de haver um supervisor, seu trabalho girava mais em torno de fazer reuniões para falar 

sobre indisciplina dos alunos, as datas comemorativas que a escola realizava, marcar reuniões 

de pais e mestres e dar alguns informes da Secretaria Municipal de Educação.  

Não havia momentos de estudos, reflexões, discussões sobre o ensino-

aprendizagem e as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar ou direcionamento para 

construção e desenvolvimento de projetos pedagógicos. Apesar da escola estar em processo 

de construção de sua Proposta Pedagógica, em conversa com o supervisor e também com as 

professoras tivemos a informação que estava parada esta construção porque estavam sendo 

encaminhadas por uma professora do CAJIM/UERN contratada pela Secretaria de Educação 

Municipal que já tinha feito alguns estudos, mas por enquanto não tinha entrado mais em 

contato.  

Este fato nos levou a refletir sobre as relações estabelecidas na escola, pois 

indicava a ausência de um planejamento participativo, de um diálogo entre os membros da 



102 
 

comunidade escolar para discutir coletivamente ações para um melhor andamento do processo 

de ensino-aprendizagem. As professoras em uma de nossas conversas informais se queixaram 

dessa falta de apoio e isso nos levou a constatar que naquela escola cada um em sua sala de 

aula trabalhava isoladamente e desenvolvia seus próprios projetos.  

É importante informarmos que esses aspectos não foram prioridade em nossas 

observações, apenas tinham como objetivo contribuir para termos um conhecimento geral do 

lócus de atuação das professoras que iam fazer parte de nossa pesquisa. 

 
2.4. O PERFIL DOS SUJEITOS 
 

Quanto aos critérios utilizados para seleção dos sujeitos e como se deu essa 

seleção mencionamos anteriormente. Contudo, para um melhor conhecimento dos sujeitos 

investigados, centraremos a seguir, nossa atenção nas quatro docentes caracterizadas no 

quadro abaixo. 

 
QUADRO 9: CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

Sujeitos Profa. A Profa. B Profa. C Profa. D 

Faixa Etária De 20 a 25 De 25 a 30 De 25 a 30 De 30 a 35 

Anos de Docência 05 anos 06 anos 07 anos 09 anos 

Anos na escola 03 anos 03 anos 03 anos 07 anos 

Função Professora Professora Professora Professora 

Turma que leciona 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Estatuto Efetiva Efetiva Efetiva Efetiva 

Escolaridade Superior Superior Superior Superior 

Curso na Graduação Pedagogia Pedagogia Pedagogia Pedagogia 

Pós-graduação Cursando Cursando Cursando Especialista 

Área da Pós-graduação Educação Educação Educação Educação 

Estado Civil Solteira Casada Solteira Casada 

 
Os dados contidos no quadro 10 revelam aspectos significativos sobre os sujeitos 

investigados. Destacamos, inicialmente, o tempo de docência exercido pelas professoras, 

situado entre cinco e nove anos, que demonstra ter passado por um período de adaptação 

profissional, também já denota certa experiência, adquirida pela prática que possibilita um 

aperfeiçoamento dos seus conhecimentos pedagógicos, adquiridos no processo de formação 

inicial. 
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Segundo Imbernón (2006), durante a formação inicial o professor tem contato com 

um conhecimento básico, que vai se tornando mais especializado por meio da ação, o que faz 

com que uma parte de tal conhecimento seja prático, “[...] adquirido a partir da experiência 

que possibilita informação constante processada na atividade profissional” Imbernón  (2006, 

p. 58). 

 Desse modo, considerando o tempo de atuação profissional, inferimos que esses 

sujeitos vêm construindo certos saberes que lhes conferem maior segurança no exercício da 

prática pedagógica. Outro fator que reforça, positivamente, o tempo de experiência docente é 

o fato de trabalharem na mesma escola há, pelo menos, três anos. Tal efetividade possibilita a 

elaboração, execução e avaliação de projetos comuns, o que é inviável quando há uma grande 

rotatividade entre os profissionais que trabalham na escola, como muitas vezes ocorre em 

outras instituições. 

No que se refere ao nível de formação todos os sujeitos têm o curso de 

Pedagogia11, três cursam pós-graduação - Especialização em Psicopedagogia - e uma já tem 

concluída a especialização citada o que demonstra a disposição para buscar melhor 

qualificação profissional. 

Observando esse quadro vemos que não há problemas no que se refere à formação 

das professoras, pois todas têm o mínimo exigido pela LDB nº 9394/96 art.62: 

 

 
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, com 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. 

 
 
2.5 AS OBSERVAÇÕES REALIZADAS NAS SALAS DE AULAS 

 
 
Após o período de contato direto com os sujeitos, em que nos detivemos na 

observação do ambiente escolar de uma maneira ampla, identificando as relações que nele se 

davam, a estrutura administrativa e pedagógica, as ações presentes naquele cotidiano e, 

principalmente, após definirmos as professoras com as quais trabalharíamos de forma mais 

específica, a fim de responderem às questões por nós direcionadas, passamos a realizar 

observações diretamente nas salas de aula das quatro professoras. 

                                                 
11 Este foi um dos fatores para que fizessem parte da pesquisa – ter concluído o curso de Pedagogia no CAJIM 
nos anos de 2004 a 2007. 
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As observações ocorreram durante os meses de março a junho de 2008, sendo 

realizadas durante uma semana, em cada sala de aula. Sua duração era de quatro horas aulas 

ao dia, somando um total de vinte horas de observação semanal. Em cada semana  

observamos a sala de aula de uma professora, sem interrupção. Nas primeiras observações, 

conversamos com os alunos, explicando o motivo de nossa condição de estudante, tal como 

eles. Por essa razão, precisávamos realizar aquela atividade e desejávamos fazer parte daquela 

sala. Percebemos que nossa presença causava satisfação entre os alunos, talvez pelo fato de 

ser algo novo naquele ambiente; no intervalo eles sempre vinham conversar conosco, foi uma 

interação agradável com aqueles alunos que se mostravam curiosos, afetivos e desinibidos, 

mesmo com nossa presença ali. 

Antes de situarmos alguns aspectos observados, por nós percebidos como 

relevantes para a compreensão de como se processava a prática pedagógica, faremos uma 

breve caracterização dessas classes. Inicialmente, apresentaremos o número de alunos 

matriculados e os que, realmente, freqüentavam as salas de aula, bem como a faixa etária dos 

alunos no momento das nossas observações. 

 
QUADRO 10: CARACTERIZAÇÃO DAS CLASSES OBSERVADAS 
 

Turma 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Alunos 
matriculados 

21 24 14 32 

Alunos que 
freqüentam 

21 24 13 28 

Faixa etária 06 anos 07 – 08 anos 09 – 13 anos 09 – 12 anos 

Turno Matutino Matutino Matutino Matutino 

Dados da Secretaria da Escola 
 
 

Analisando os dados apresentados no quadro 11, podemos perceber que as classes 

não têm superlotação de alunos, mas um número razoável que não excede 35 alunos. Neste 

sentido, não dificulta o trabalho do professor no que concerne ao acompanhamento da 

aprendizagem, a atenção no momento da execução de atividades. 

Em relação ao número de alunos evadidos, é quase inexistente, visto que, somente 

01 aluno no 3º ano e 02 no 4º ano foram transferidos. Observamos também que não há uma 

disparidade acentuada na faixa etária. 

As salas de aula são de um tamanho médio, comportando bem os alunos. Porém, 

os do 4º ano não ficam bem acomodados devido à proximidade das cadeiras que, durante 
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todas as observações, estavam enfileiradas, dificultando a interação harmônica entre os 

educandos, visto que, discutiam muito entre si. Além disso, ficam um pouco dispersos na hora 

do desenvolvimento das atividades propostas pela docente. 

Percebemos também que a escola havia sido pintada há pouco tempo. As paredes 

estavam limpas, indicando boa conservação do ambiente escolar. Porém, não existia qualquer 

ornamentação, nem murais, fichas ou cartazes nas salas de aulas observadas. Ocasionalmente 

eram afixados cartazes de campanhas governamentais, ou de algum anúncio de campanhas, 

concursos ou outros temas afins. 

Ao analisarmos as relações entre os alunos das salas observadas, percebemos que 

em alguns momentos havia um relacionamento conflituoso entre a maioria – esses 

comportamentos indisciplinados se evidenciavam, principalmente quando terminavam suas 

tarefas e ficavam ociosos. Este foi um aspecto inerente a todas as salas observadas.  

Contudo, verificamos posturas diferentes com relação às professoras. No caso das 

professoras A e C elas demonstravam maior preocupação em desenvolver atividades que 

melhorassem a interação entre os alunos. As professoras B e D achavam que a melhor saída 

era mantê-los ocupados, nesta direção escreviam muito no quadro.  

Estas posturas caracterizavam uma prática pedagógica diferenciada entre as 

professoras. No caso das duas primeiras (A e C) percebemos que havia maior dinamicidade 

no direcionamento de suas aulas; havia mais recursos didáticos, uma diversificação maior nas 

atividades realizadas. Com relação às duas últimas (B e D) as aulas eram mais expositivas, 

mais atividades escritas –  não que esse tipo de atividade seja errado, mas destacamos a forma  

como eram concebidas essas atividades, muito cansativas, sem problematizações, faltava um 

pouco de ludicidade.  

As observações nas salas de aulas das professoras foram muito importantes para 

percebermos a relação entre as falas das entrevistadas e a sua prática profissional. Embora os 

dados principais do corpus de análise tenham sido construídos por meio das entrevistas, na 

seqüência, iremos focalizar algumas situações observadas, que estão relacionadas com as 

concepções das professoras sobre as contribuições e limitações do Curso de Pedagogia na sua 

formação profissional, considerando a atuação dessas professoras em classes dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

Isso decorre do fato de que o curso em questão prepara professores para atuar 

nesse segmento de ensino, além disso, permitirá ter uma visão mais detalhada da prática 

desses profissionais. Obviamente, não pretendemos descrever todo o cotidiano presenciado 
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nas observações, por isso, relataremos aquelas situações que consideramos mais relevantes 

frente às questões que nos levaram a realizar tais observações.  

Dentre elas, as dificuldades expressas pelas egressas inerentes a sua prática 

pedagógica. Segundo Zabala (1998) a prática pedagógica é uma atividade profissional, 

educativa que envolve variáveis, tais como: seqüências didáticas; planejamento; o papel do 

professor e dos alunos; a organização social da aula; a utilização dos espaços e do tempo; a 

organização do conteúdo; materiais curriculares e outros recursos didáticos; avaliação. 

Tomando como aporte essa idéia de prática pedagógica sistematizamos nossas 

observações nas salas de aulas já mencionadas nas quais tivemos oportunidade de verificar 

que as atividades propostas eram, na sua grande maioria, anotações feitas no quadro para que 

os alunos copiassem em seus cadernos. Quando todos acabavam de copiar, a professora 

realizava a leitura com os alunos, fazendo as devidas observações. 

Caso se tratasse de um exercício, a professora explicava como eles deveriam 

responder e quando se tratava de um texto ou leitura informativa, fazia a leitura, explorando 

as idéias principais e estabelecendo relações com o cotidiano. O ensino da Língua Portuguesa 

praticado por elas seguia o mesmo padrão, priorizava os aspectos formais de estruturação, 

como atividade puramente normativa e ortográfica, sem se preocupar com aspectos 

importantes, como o uso social da língua. 

 Quanto à organização social dos alunos, estes realizavam suas atividades 

individualmente. Em nenhum momento, encontramos a turma trabalhando em grupo. Exceto a 

professora do 3º ano (Professora C) que adotava uma estratégia chamada por ela de 

monitoria12. Apenas nesta sala as carteiras eram dispostas em semicírculo e havia esse 

trabalho coletivo entre os pares. Stainback e Stainback (1999) argumentam em favor da 

colaboração entre os colegas de classe, no que se refere ao processo pedagógico, ressaltando 

que um trabalho nessa dimensão proporciona ganhos acadêmicos, havendo o desenvolvimento 

de habilidades de interação social positiva aos alunos, que recebem orientações de seus pares. 

Por outro lado, os alunos que desempenham a função de tutores também recebem benefícios 

nesse relacionamento educativo. 

Nas aulas de Matemática, geralmente os conteúdos trabalhados eram as operações 

de adição e subtração, abordadas por meio de algoritmos, que eram anotados no quadro e as 

professoras orientavam, verbalmente, como proceder para obter o resultado. Tentando 

contribuir para que os alunos conseguissem entender como realizar tais operações, a 

                                                 
12 Consistia numa estratégia onde os alunos que estavam mais avançados no processo de leitura e escrita 
auxiliavam os que tinham mais dificuldades. 
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professora do 3º ano (Professora C) mais uma vez se destacava por utilizar materiais 

concretos construídos pelos próprios alunos. Observamos que essa professora sempre 

procurava utilizar recursos didáticos em suas aulas. Entretanto, as professoras A, B e D 

raramente se aparelhavam de recursos didáticos para trabalhar os conteúdos. 

Notamos que em geral, os exercícios propostos não possibilitavam o 

desenvolvimento da criatividade ou a construção dos conhecimentos de forma dinâmica pelos 

alunos. Geralmente, as atividades não instigavam a motivação e participação dos discentes. 

Eram extensas, cansativas, tomando a maior parte do tempo da aula. Percebíamos que as 

professoras usavam isso como estratégia para manter os alunos ocupados no intuito que não 

conversassem ou criassem conflitos entre si. 

Entretanto, os alunos não demonstravam interesse e envolvimento pelo que 

estavam realizando. Enquanto copiavam procuravam interagir uns com os outros, falando de 

fatos do cotidiano. Porém não havia espaço para esse diálogo, pois o assunto era sempre 

encerrado com um pedido de silêncio, por parte da professora. 

Em relação aos demais componentes curriculares quase não eram trabalhados 

pelas professoras. A ênfase estava no trabalho com a língua Portuguesa (leitura e escrita) e a 

Matemática. Sobre esse aspecto as professoras enfatizaram que seu objetivo maior de trabalho 

é o desenvolvimento da capacidade de leitura e escrita, e dos conhecimentos lógico-

matemáticos por parte dos alunos, tendo em vista as exigências postas pela escola e os pais no 

que concerne à alfabetização dos discentes nestes aspectos da aprendizagem. 

A análise dessa realidade levou-nos a refletir sobre os objetivos de aprendizagem 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Tomamos como aporte os PCN (2000) que 

postulam que os objetivos de ensino devem ter intenções educativas em termos de 

capacidades, visto que, uma vez desenvolvidas podem se expressar numa variedade de 

comportamentos.  Além disso, expressam uma amplitude de objetivos não restritos 

unicamente à esses dois aspectos destacados pelas docentes, como evidencia o trecho abaixo: 

 

 
 O professor, consciente de que condutas diversas podem estar vinculadas 
ao desenvolvimento de uma mesma capacidade, tem diante de si maiores 
possibilidades de atender à diversidade de seus alunos. Assim os objetivos 
se definem em termos de capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva, de 
relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tendo em vista uma 
formação ampla. (PCN INTRODUÇÃO, 2000, p. 67) 
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Comungamos com essa idéia, visto que, apesar de entender que os discentes nesse 

segmento estão em processo de alfabetização, concebemos que esse processo vai além do ato 

de aprender a ler e escrever. Como bem expõe Teberosky (2000, p.7): 

 
Os objetivos pedagógicos que propomos para a alfabetização estão além das 
possibilidades de decifrar um simples bilhete. Pretendemos que os alunos 
terminem a escolaridade obrigatória sendo capazes de ler literal e 
criticamente textos alheios, de reproduzir, variar e chegar a criar os textos 
adaptando aos diversos propósitos comunicativos. Gostaríamos que os 
alunos chegassem a dominar a escrita para resolver questões práticas, ter 
acesso à informação e ás formas superiores de pensamento e desfrutar da 
literatura. Além dos usos sociais da escrita, os alunos também deveriam 
chegar a dominar os usos sociais das distintas formas notacionais que se 
utilizam em nossa sociedade [...] em outras palavras reconhecemos no 
analfabetismo uma carência muito mais ampla do que saber ler e escrever e 
atribuímos ao suposto resultado da alfabetização algo muito mais 
abrangente que ler e escrever.  
 
 

Nesta direção pensamos que a escola deve considerar esse arcabouço e 

redimensionar o seu trabalho no que diz respeito a ampliar os meios notacionais na 

organização das atividades e na escolha dos materiais, desde os primeiros segmentos de 

ensino. Neste sentido os docentes devem se munir de elementos de reflexão teórica, pesquisa, 

experiências de projetos que visem intervenções pedagógicas neste sentido. 

Na escola observada percebemos que há uma sala de leitura, e um número 

considerável de livros de literatura infantil, contudo, vimos que raramente as professoras que 

acompanhamos durante as observações realizam atividades nessa sala. Apesar de enfatizarem 

durante a entrevista que tinham como um de seus objetivos principais incentivar o prazer e o 

hábito de ler. Constatamos que os momentos de leitura eram apenas na sala de aula seguindo a 

sistemática já mencionada anteriormente. 

Em nossas observações nos chamou atenção também o fato das professoras ter 

dificuldade para conter o comportamento dos alunos nos momentos de indisciplina ( conflitos 

entre aluno-aluno e desatenção), as quatro professoras se mostravam desnorteadas nesses 

momentos, que por sinal eram constantes. Em nossa percepção compreendemos que isso 

ocorria quando as atividades se alongavam ou de alguma maneira não chamavam a atenção 

dos alunos. 

Identificamos que havia a necessidade de uma organização mais sistemática no 

planejamento das aulas no que concerne à organização das atividades, à utilização do espaço, 

do tempo e dos recursos didáticos. Havia uma limitação em suas práticas pedagógica no que 

concerne ao trato do conteúdo, não em relação ao domínio de conteúdo, mas no 
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desenvolvimento da aula, apesar de terem domínio dos conteúdos trabalhados, apresentavam 

limitação quanto aos procedimentos.  

Faltava dinamicidade na maneira de desenvolvê-los junto aos alunos, criatividade 

na organização das atividades – de maneira que envolvessem os alunos em questionamentos, 

problematizações. Visivelmente, reconhecemos que a estruturação didática da aula das 

professoras precisava ser repensada.  

Ao olharmos o caderno de planejamento das professoras confirmamos com mais 

propriedade esta observação. Neste sentido, vimos que o problema começa a partir de um 

aspecto fundamental o planejamento das aulas. Os cadernos de planos de aulas das quatro 

professoras continham apenas um roteiro dos conteúdos que iriam trabalhar no dia, seguido de 

marcação das páginas nos livros didáticos onde se encontravam as atividades que iriam 

realizar. Desta forma, definimos que as limitações se iniciam no cerne do planejamento de 

ensino das professoras e se estende em todo o seu desenvolvimento. 

Concebemos que todo o processo de ensino-aprendizagem na educação formal 

deve ocorrer de forma pensada, sistemática e intencional. Isso exige elaboração, planejamento 

e uma execução pautada em toda essa sistematização. Entendemos que na atualidade, o ato 

pedagógico que ocorre em sala de aula deve ser compreendido como algo extremamente 

complexo e desafiador. Por isso todos os elementos que compreendem tal ato devem ser 

objetos de reflexão para que se alcance uma qualidade desejada. Na figura abaixo procuramos 

ilustrar os processos: Planejamento de ensino e o Processo de ensino, ou seja, planejamento e 

aplicabilidade, procurando expressar mais elaboradamente nosso pensamento sobre esse 

processo. 

FIGURA 3 ESQUEMA DOS COMPONENTES DE UM PLANEJAMENTO DE AULA 

 
Fonte: Figura elaborada pela autora 
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Nesta figura demonstramos a inter-relação entre os componentes de um plano de 

aula. Entendemos que o planejamento didático é uma atividade de extrema importância para o 

professor e necessária porque evita as repetições rotineiras e mecânicas das aulas, ajuda a 

superar as dificuldades, controlar a improvisação, adequar o trabalho didático aos recursos 

disponíveis e as reais necessidades dos discentes, garante a adequação dos conteúdos-

atividades-procedimentos-avaliação aos objetivos propostos.  

Também tentamos expressar a ligação entre esses componentes, pois 

compreendemos que a qualidade do planejamento depende da maneira como percebemos a 

importância de cada um, é preciso que o professor não veja esse processo como uma atividade 

burocrática, uma formalidade, porque visto dessa maneira torna-se apenas uma atividade 

ritualista, um plano vazio. 

Nas falas das professoras percebemos um discurso que valoriza o planejamento 

como uma atividade importante que propicia um melhor desenvolvimento das aulas e dá um 

direcionamento melhor às atividades a serem realizadas. No entanto, ao observarmos seus 

cadernos de planos vimos apenas um roteiro dos conteúdos, e a indicação das páginas dos 

livros didáticos onde estariam as atividades a serem realizadas no dia como já mencionamos 

anteriormente. 

Neste sentido, notamos a ausência desses componentes no plano, ou seja, não 

havia um planejamento pensado, estruturado que demonstrasse uma reflexão mais sistemática 

sobre o que iriam realizar. O reflexo disso notamos em suas práticas que se tornavam 

desestimulantes, monótonas, salvo algumas atividades que realizavam de forma esporádica. 

Em nossa concepção o planejamento permite a reflexão, o agir criativo, dinâmico e 

conseqüentemente aulas com mais qualidade, pois no planejamento da aula o professor 

especifica a operacionalização dos objetivos, conteúdos e procedimentos diários das 

atividades que serão realizadas no processo ensino-aprendizagem.  

Os elementos da figura nº 3 dão vida ao planejamento que poderíamos 

compreender se iniciando com os objetivos a serem alcançados (comportamentos, 

habilidades, atitudes), a partir deles são selecionados os conteúdos que conduzirão ao alcance 

desses objetivos. Na literatura e em diversos autores, encontramos posições em que os 

conteúdos são “escolhidos” inicialmente. Por exemplo, se precisamos que nossos alunos 

conheçam três tipos de textos encontrados num jornal impresso. Os tipos de textos seriam os 

conteúdos. Ser capaz de identificar o que pode e deve ser criticado em cada um dos tipos de 

texto poderia ser um objetivo. 
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Quando uma pessoa se prepara para um concurso, é comum o edital do mesmo 

elencar os conteúdos necessários. A escola precisa capacitar seu alunado para as necessidades 

da vida e, inclusive, do mundo produtivo onde a maior parte das pessoas precisam ganhar o 

próprio sustento com dignidade. 

Retornando à figura, o próximo passo é a definição dos procedimentos de ensino 

nos quais é organizado todo o direcionamento do processo de ensino-aprendizagem através da 

seleção e organização das atividades que permitirão o alcance dos objetivos propostos. Como 

apoio para esses procedimentos são elencados os recursos que facilitarão a compreensão dos 

conteúdos e ajudarão na motivação e envolvimento dos discentes no processo. 

Na seqüência desses elementos será necessário planejar ainda como será avaliação 

das aprendizagens e atividades do dia tendo em vista o avanço e a qualidade do processo. É 

recomendável compreender que a avaliação deve ser do processo ensino-aprendizagem; das 

atuações do professor e do aluno para pesquisarmos se os objetivos foram alcançados. 

Identificarmos as necessidades de retomar ações para o preenchimento de lacunas. 

 A sistematização desse processo ocorre de maneira cíclica e interligada como se 

evidencia na figura, cada um desses componentes como vimos tem sua singularidade, mas um 

complementa o outro e são indispensáveis na dinâmica do planejamento para que se efetive 

com qualidade. 

Segundo Haidt (2001, p.99) esse processo de planejamento envolve operações 

mentais por parte do professor como: analisar, refletir, definir, selecionar, estruturar, distribuir 

ao longo do tempo, prever formas de agir e organizar. Compreendemos que um plano de aula 

é uma referência pessoal de cada docente, nele são espelhadas suas concepções e também sua 

prática. 

No caso das observações feitas junto às professoras colaboradoras da pesquisa 

falta uma maior e melhor sistematização em seus planejamentos, paralelamente nas suas 

aulas, como vimos na prática. Na figura nº 4 expressamos com propriedade as fases do 

processo de uma aula direcionada a partir de um planejamento sistematizado e pensado de 

maneira reflexiva. 
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FIGURA 4 ESQUEMA DAS FASES DO PROCESSO DE ENSINO 
 

 
Fonte: Figura elaborada pela autora 
  

Através dessa figura procuramos enunciar as fases do desenvolvimento de uma 

aula de maneira sistemática tendo em vista um processo mais significativo. Nessa direção, o 

processo se inicia com a Preparação (Planejamento) sistemático da aula, a qual cria 

condições favoráveis para um desencadeamento  organizado e com qualidade do processo 

ensino-aprendizagem; essa fase se realiza ainda em casa quando o docente  prepara a sua aula. 

Em seguida, vem o processo que deve se realizar na sala de aula que se inicia com 

a Introdução como a motivação inicial que incita o aluno a participar do processo e 

apresentação do conteúdo. 

Em seguida, deve ocorrer a Problematização realizada mediante 

questionamentos, estabelecimento de relações que prossegue com o levantamento das 

Representações dos alunos sobre o conteúdo – ligação entre noções que os alunos possuem, 

vínculos entre a prática cotidiana e o assunto.  

Na seqüência acontece o Desenvolvimento das Capacidades Cognitivas e 

Operativas onde se realizam as atividades grupais e/ou individuais que possibilitem a 

compreensão e assimilação dos conceitos/conteúdos trabalhados. 

A partir dessas atividades ocorre o processo de Avaliação (feedback) que leva a 

Novas questões para desencadeamento de um novo processo de Preparação (planejamento). 
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As figuras apresentadas têm como premissa básica demonstrar nossa idéia de 

como as professoras poderiam obter melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem 

nas suas aulas, visto que, de acordo com nossas observações, sem exceção no caso das quatro 

professoras há uma ausência desse planejamento e conseqüentemente suas aulas têm sofrido 

danos com essa fragilidade que de certa forma atrapalha a qualidade do processo ensino-

aprendizagem. 

Nas falas que iremos registrar no capítulo seguinte, aparecem certo 

descontentamento das egressas com relação à parte prática do curso que fizeram. Um fator 

que também nos chamou atenção foi a questão dos discursos das professoras nos quais 

reconhecemos uma demonstração de conhecimentos básicos sobre o processo de ensino-

aprendizagem, as abordagens de aprendizagem, planejamento, avaliação, entre outros 

conteúdos da área. Contudo, não percebemos o reflexo desses conhecimentos em suas 

práticas. Este fato parece ser o “centro” da nossa pesquisa. 

Temos que enfatizar, que a partir das observações feitas, pudemos ver que a 

prática dessas professoras se assemelha, seguindo os mesmo princípios metodológicos, 

proposição de atividades e planejamentos. No tocante ao reflexo de suas práticas, em suas 

falas é inerente que há um descolamento entre o que expressam conhecer teoricamente e o que 

praticam, existe uma limitação que é visível em sua prática. 

Contudo, como veremos adiante elas reconhecem essas limitações, apesar de 

buscar explicar suas dificuldades na prática pedagógica apontando como causas principais o 

comportamento de alunos, dificuldades de aprendizagens, heterogeneidade. Ou seja, as 

professoras enfatizam suas limitações em torno dos discentes, além disso, falhas no processo 

de formação efetivado no curso de Pedagogia que fizeram. 

 Feitas essas considerações, nas quais tivemos a pretensão de esboçar uma idéia geral 

de nosso percurso metodológico, caracterizar de maneira geral a atuação das professoras que 

colaboraram com nossa pesquisa, passaremos a apresentar e discutir os dados e suas análises, 

buscando descrever as concepções das docentes sobre as contribuições e limitações do curso 

de Pedagogia do CAJIM na sua formação. 
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3 UM OLHAR SOBRE O CURSO DE PEDAGOGIA DO CAJIM 
 

 
Os professores, ao ingressarem no campo profissional do magistério, trazem consigo 

um conhecimento insuficiente da profissão, resultante de múltiplas experiências, ou seja, são 

portadores de um conhecimento adquirido na convivência com familiares e amigos, nas 

experiências como aluno e nas possibilidades e valores veiculados pela sociedade em dado 

momento. 

A relevância das influências recebidas, antes do ingresso na Faculdade, na definição 

do destino profissional é compartilhada por outros professores. Neste sentido, pesquisa 

realizada por Raymond, But e Yamagishi junto a professores da Universidade Quebec, em 

1993, citada por Tardif (2001, p. 73) revela que: 

 

Todas as autobiografias mencionam que experiências realizadas antes da 
preparação formal para o magistério levam não só a compreender o sentido 
da escolha da profissão, mas influem na orientação e nas práticas 
pedagógicas atuais dos professores e professoras.  

 
 

Ao longo dos últimos anos no Brasil, a preocupação maior com educação foi na 

área da formação dos docentes em curso superior. "Houve grande esforço para aprofundar o 

conhecimento dos problemas existentes nos cursos de Pedagogia e de Licenciaturas e, 

também, propor alternativas para superá-los, visando a melhoria da formação dos 

licenciados." André (2002, p.311). Sobre a formação pedagógica dos docentes, encontramos 

ainda em André (2002, p.320) que  

 

[...] uma área de pesquisa recente, surgida a partir da década de 90 e que tem 
contribuído para repensar os cursos de formação, são os estudos que 
investigam as práticas pedagógicas [...] 

 
[...] estudar a sala de aula, compreender como ocorrem às interações 
professor aluno, compreender como, nesse processo, o conhecimento é 
construído pelos discentes e quais os desafios que essa atividade mediadora 
coloca ao professor constituem uma vertente fértil para a melhoria do ensino 
e da aprendizagem. 

 
Pensar em qualificação docente para atender às exigências do mundo atual, mais 

que, em qualquer outra qualificação profissional, reveste-se de um caráter bastante específico. 

A ação educativa é um processo complexo e multifacetado, exige, para sua análise que se 

busquem referências e suporte em outras diversas áreas. Implica, ainda, a análise das 
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concepções filosóficas e teóricas que alimentaram, ou alimentam, subliminarmente (ou 

explicitamente), o pensar e o fazer em educação. 

O grande desafio que se coloca para a educação de qualidade no momento atual é 

lidar com o conhecimento, enfrentando situações sempre novas, adaptando, moldando, 

articulando informações cujo significado depende de situações sempre novas e singulares. 

No bojo da discussão sobre melhoria da qualidade do ensino, está, natural e 

essencialmente implicada, a formação do profissional de educação. Vimos de Gauthier apud 

Hadji, (2001, p. 13) 

 

A profissionalização dos professores está na ordem do dia. Ela é vista de 
maneira geral como um verdadeiro desafio, pois há urgência de superar a 
situação atual, caracterizada pelo paradoxo da coexistência, por um lado, de 
um exercício muitas vezes cego do ofício, fundado em concepções errôneas, 
que levam a crer que basta ter talento ou bom senso ou intuição ou 
experiência, etc., para ensinar corretamente, e, por outro lado, de 
conhecimentos relativos ao ofício cuja utilidade concreta não é percebida 
pelos professores, que, conseqüentemente, não as utilizam.  

 
 

Reconhecendo todas as implicações na prática docente, especialmente no que se 

refere ao profissional do serviço público, urge focar e trabalhar seriamente sobre a questão da 

Formação do Professor. Para Philippe Perrenoud (2000, p.14), esta formação precisa estar 

conectada a um mundo em constante mutação:  

 
O ofício não é imutável. Suas transformações passam principalmente pela 
emergência de novas competências (ligadas, por exemplo, ao trabalho com 
outros profissionais ou à evolução das didáticas) ou pela acentuação de 
competências reconhecidas, por exemplo, para enfrentar a crescente 
heterogeneidade dos efetivos escolares e a evolução dos programas. Todo 
referencial tende a se desatualizar pela mudança das práticas e, também, 
porque a maneira de concebê-las se transforma.   

 
 

O capítulo aqui delineado busca demonstrar as limitações e contribuições do Curso 

de Pedagogia na formação de professores que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Para isso, daremos inicialmente destaque às dificuldades profissionais que os 

egressos desse curso enfrentam no seu contexto de atuação profissional referente a sua prática 

pedagógica. 

Em seguida, às competências que eles mencionam como principais para uma boa 

atuação na docência nos anos iniciais do ensino fundamental fazendo uma relação entre os 

conhecimentos trabalhados no curso e sua articulação no desenvolvimento da prática 
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pedagógica na sala de aula. Posteriormente, apresentaremos as contribuições e limitações 

desse curso na formação do profissional que atua como docente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 
 

3.1 DIFICULDADES INERENTES À PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A prática pedagógica, concebida como eixo articulador de produção de 

conhecimento sócio-educacional, que se constitui em espaço privilegiado de integração 

teórico-prática do processo de ensino-aprendizagem envolve distintas atividades que podem 

ser concomitantes ou seqüenciais ao longo do desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, articuladas aos diferentes núcleos de conteúdo que compõem o currículo e 

organizadas em distintos níveis de complexidade. Entendemos que a prática pedagógica deve 

assegurar aos educandos as condições para construir e reconstruir o conhecimento 

sistematizado. 

Ao lançar um olhar sob a prática pedagógica das professoras pesquisadas, 

consideramos que suas ações envolvem compreensões e intervenções, num contexto que se 

caracteriza, normalmente, por situações costumeiras e freqüentes, as quais, às vezes ganham 

contornos de imprevisibilidade e indeterminação, principalmente quando implicam em inovar,  

mudar concepções e ações. 

Neste espaço o professor está imerso em situações diversas, que vão desde as 

condições de trabalho, o relacionamento com os pais e alunos, a definição do currículo, a 

interação com os colegas e a direção. Constitui assim, modos de conduta que personifica sua 

profissionalidade. Essa unidade de análise está estruturada levando em consideração as falas 

das professoras na entrevista e na observação que fizemos em suas salas de aula. 

Em muitos momentos, as professoras pesquisadas evidenciaram pensamentos e 

ações que diariamente se repetiam, tornavam-se automatizados e justificados em seu uso pelo 

argumento do senso comum, de que era assim que o professor dos anos iniciais devia agir, 

que tal conduta era a maneira mais correta. Em suas falas ficou explícita a necessidade dos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental ter paciência e se doar constantemente. 

Entre as situações em que agiam com constância estavam: prestar atendimento 

individualizado às alunas com dificuldades, fazer questionamentos orais sobre os conteúdos 

em estudo, solicitarem atenção às explicações, pedir silêncio, corrigirem cadernos, 
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registrarem as propostas de atividades no quadro, repetirem diversas vezes e de diferentes 

modos o conteúdo ensinado, se movimentarem pela sala de aula para observarem o trabalho 

dos alunos, autorizarem pedidos de uso do banheiro, responderem às dúvidas levantadas pela 

turma, proporem atividades avaliativas, selecionarem conhecimentos necessários à série. 

Através das entrevistas as professoras elegeram como as dificuldades maiores no seu processo 

de atuação profissional os ítens que se seguem no quadro abaixo. 

 

 
QUADRO 11 – PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA DAS PROFESSORAS PESQUISADAS 
 
 

1. Estratégias de alfabetização 

2. Indisciplina dos discentes 

3. Lidar com níveis de aprendizagem diferentes 

 
 

Somos cientes de que dentre os inúmeros problemas que afetam o ensino no 

Brasil, uma barreira ainda instransponível está associada à questão da leitura e escrita. Nas 

falas das quatro professoras foi unânime a dificuldade que encontram para desenvolver sua 

prática pedagógica desenvolvendo atividades de leitura e escrita com alunos em processo de 

alfabetização. Nos depoimentos que se seguem podemos ver que as professoras não se sentem 

suficientemente preparadas para atuar com turmas em processo de alfabetização: 

 
Falta competência em relação a estratégias para alfabetizar as crianças [...] 
eu não tenho segurança nos procedimentos adequados e necessários que 
posso utilizar para sanar as dificuldades que eles têm no processo de 
alfabetização (Professora A). 
 

A questão da leitura e escrita apesar de ter uma formação, tenho dificuldade 
de planejar atividades de forma que atendam as necessidades dos alunos. 
(Professora B). 
 

A dificuldade que os alunos têm de leitura e escrita também é uma 
dificuldade minha, é muito difícil para eu direcionar atividades nessa área. 
(Professora C). 
 

Tenho dificuldade de desenvolver atividades de escrita como produção [...] 
sinto que preciso melhorar no sentido de aprender mais estratégias. 
(Professora D). 
 
 

Observando o trabalho das professoras em sala de aula percebemos que um dos 

pontos que constitui essas dificuldades mencionadas é a articulação da lógica do saber e do 
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saber da prática. Sabemos que nas últimas décadas, ocorreram mudanças no modo de entender 

a leitura e a alfabetização. A leitura, antes considerada, sobretudo, como decifração passa a 

ser focalizada como processo inteligente de busca do significado do texto no qual intervêm 

outros fatores, por exemplo, a intenção do leitor. De acordo com Teberosky (2000) o acesso à 

escrita é visto como processo de construção de conhecimentos iniciado espontaneamente 

pelas crianças em suas interações com o ambiente físico e social. 

As novas idéias chocam-se com as práticas correspondentes aos novos métodos. 

Aliás, essas práticas interferem nas interpretações e nas tentativas de aplicação das novas 

propostas pedagógicas que com freqüência não chegam realmente à sala de aula. Por vezes, 

essas dificuldades conduzem às deficiências na formação dos professores, criticada por não 

proporcionar o desenvolvimento dos saberes pedagógicos correspondentes à complexidade da 

alfabetização. 

Na realidade, é neste processo que se afloram mais as dificuldades de integração 

das práticas e teorias pedagógicas. Charlot (2005, p. 94) ao tratar desse assunto na formação 

de professores distingue quatro níveis de análise: 

  
 

[...] o saber como discurso constituído em sua coerência interna, a prática 
como atividade direcionada e contextualizada, a prática do saber e o saber 
da prática. Formar professores é trabalhar os saberes e as práticas nesses 
diversos níveis e situar, a partir dos saberes e das práticas, os pontos em que 
podem se articular lógicas que são e permanecerão heterogêneas [...]. 

 

 

 

Levando em consideração os achados das observações percebemos que as 

propostas de alfabetização e ações docentes ainda estão permeadas por uma visão de ensino 

que  valoriza atividades de reprodução e a memorização. Visto que, apesar das professoras 

selecionarem textos diversificados e bastante significativos elas não utilizam estratégias de 

leitura e escrita numa perspectiva mais dinâmica. 

Tomamos aqui como respaldo pressupostos teóricos com foco nas habilidades de 

leitura e produção textual, relativos aos conhecimentos didáticos da classificação dos 

conteúdos da aprendizagem, discriminados por Coll (1986) apud Zabala (1998): os conteúdos 

conceituais (o saber), os procedimentais (o fazer) e os atitudinais (o ser).  

Nossa compreensão é que todos os conteúdos devem ser trabalhados em todas as 

instâncias, pois como salienta o autor, uma proposta de ensino não pode ser compartimentada 

por tipos de conteúdos, já que aprendizagem deve sempre fazer sentido, e assim estar 

relacionada a todos os componentes  que intervêm e que a tornam compreensível e funcional. 
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Assim, em toda aprendizagem devem ser trabalhados conteúdos de diferentes naturezas, com 

conhecimento, por parte do professor, “[...] das características das distintas atividades que 

compõem tais processos e a incidência que cada uma delas tem na aprendizagem dos distintos 

conteúdos que são trabalhados.” Zabala (1998, p. 9) 

Nas formas de organização curricular que coexistem na prática dos professores 

pesquisados, predomina a disciplinar. Constatamos que apesar das professoras destacarem a 

fundamentação teórica do curso como um dos pontos mais positivos, demonstram fragilidades 

quanto a concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem no que diz respeito à questão 

do processo de alfabetização. 

Os egressos demonstraram bastante pragmatismo na indicação das disciplinas que 

mais favoreceram sua prática profissional. Entre elas situam-se as disciplinas de Fundamentos 

e dentre estas destacam as Psicologias, e nas instrumentais, ou seja, as utilizadas no cotidiano 

da sala de aula, apontam disciplinas como Princípios da Educação Infantil, Literatura Infantil, 

Processo de Alfabetização e os Ensinos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia. Por outro lado deixam bem claro que essas disciplinas apesar de 

oferecerem uma boa fundamentação teórica a respeito do processo de ensino-aprendizagem 

deixaram a desejar por ter faltado mais praticidade no trabalho desenvolvido no decorrer do 

curso. 

 
[...] a gente confrontando, vê como foi importante as teorias estudadas. 
Como Vygotski pensa, como Piaget pensa, como as abordagens enfatizam a 
aprendizagem [...] a gente é muito bem fundamentado na teoria, claro que 
precisa ser mais enlarguecida. (Professora A). 
 
[...] você aprende na disciplina Processo de alfabetização como se 
desenvolve a questão da alfabetização de crianças, mas fica faltando fazer 
atividades mais práticas pra você ver como acontece de forma dinâmica, 
experiências que dão certo e não ficar só no eixo teórico. (Professora B). 
 
[...] as disciplinas de Ensino que são trabalhadas no curso, os conteúdos são 
adequados, mas deixam a desejar porque os professores não fazem uma 
transposição para a prática pedagógica daqueles conteúdos. (Professora C). 
 
[...] a teoria é arrumada e pode trazer muita coisa para a nossa sala de aula, a 
dificuldade é o professor adaptar em sala de aula, procurar formas de inserir  
aquilo no seu dia-a-dia de sala de aula.(Professora D) 

 

 

Respaldando nessas afirmações e nas observações realizadas percebemos que 

houve pouca compreensão acerca dos conhecimentos teóricos apresentados pelas docentes, 

visto que apesar das professoras terem citado o conhecimento teórico como um ponto positivo 
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que fundamentou o seu conhecimento sobre o processo de ensino-aprendizagem, demonstram 

inconscistência através de sua falas e atuação na prática pedagógica da construção desses 

saberes. 

No tocante referente ao primeiro eixo de análise das dificuldades das egressas em 

sua prática pedagógica “Estratégias de alfabetização”, o curso de Pedagogia que estamos 

investigando traz em sua grade curricular duas disciplinas voltadas para o estudo do processo 

de Alfabetização da Educação Infantil. Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, são sete 

disciplinas: Fundamentos Linguísticos para Alfabetização no quarto período do curso; 

Princípios da Educação Infantil no quarto período; Processo de Alfabetização no quinto 

período; Ensino da Língua Portuguesa I no sexto período; Literatura Infantil no sexto período, 

e Ensino da Língua Portuguesa II no sétimo período. 

No Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, segundo as ementas destas 

disciplinas, devem ser tratados os fundamentos lingüísticos necessários à alfabetização, 

enfatizando a linguagem oral e escrita, tomando o aluno como sujeito sócio-histórico e os 

usos sociais da língua escrita em diferentes contextos, numa concepção de linguagem 

enquanto espaço de interação social. 

Em contato com as professoras que ministram essas disciplinas elas colocam que 

essas disciplinas possuem um caráter de aprofundamento de teorias básicas sobre o processo 

de alfabetização na Educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, além de buscar 

explorar formas de tratamento didático referente á leitura e escrita nos segmentos já 

mencionados. 

Tomando como respaldo as falas das egressas e a proposta do curso para essas 

disciplinas, entendemos que o documento atende as prioridades para o trabalho com a leitura e 

escrita, no entanto, verificando o depoimento das professoras elas dizem: 

 
A metodologia que os professores usam são muito iguais, acho que poderia 
utilizar outras metodologias principalmente que levasse o aluno fazer mais 
pesquisa, senti falta disso. (Professora A) 

 

Apesar dos professores terem conhecimentos, a metodologia deixa a desejar 
no sentido de ser aquela coisa muito sala de aula. (Professora B) 
 

A metodologia fica a desejar em alguns professores muitos [...] não têm 
didática, dinâmica para trabalhar com algumas disciplinas.(Professora C) 
 

A metodologia deixa a desejar porque na maioria das vezes o professor 
entrega aquele material teórico, muitas vezes faz a exposição oral ou divide 
o texto em seminário e só. (Professora D)  
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Reconhecemos que o problema está no trato dos conteúdos, compreendemos que 

apesar de haver um bom referencial de trabalho nessa área, as egressas demonstram 

fragilidade na sua prática pedagógica o que as mesmas mencionam ser devido a metodologia 

que os professores formadores empregam no desenvolvimento do trabalho com as disciplinas.  

Outra dificuldade no desenvolvimento de sua prática pedagógica que as egressas 

enfatizam por unanimidade é a indisciplina dos discentes. É sabido que a relação professor-

aluno e o acompanhamento o mais individualizado possível do processo de aprendizagem do 

aluno, é um elemento essencial quando se discute qualidade em educação. A fala dos egressos 

entrevistados (transcrita a seguir) ilustra suas dificuldades de mobilizar saberes para o trato 

com a indisciplina em sala de aula: 

 
A indisciplina também é uma dificuldade que enfrento, muitas vezes não sei 
como agir. (Professora A) 
 

A indisciplina é muito difícil lidar com ela, a gente faz tudo planeja, tenta dá 
aquela aula mas acaba perdendo o rumo. (Professora B) 
 

A indisciplina é algo complicado que atrapalha, eu fico sem saber o que 
fazer para lidar com a indisciplina. (Professora C) 
 

Minha maior dificuldade é a indisciplina, minha turma é indisciplinada, é 
difícil eu desenvolver os conteúdos e manter a ordem, eu me sinto 
incapacitada frente à indisciplina dos alunos. (Professora D) 

 

 

Analisando discussões na literatura educacional sobre a questão da indisciplina 

percebemos que nas últimas décadas o debate vem se deslocando da noção de indisciplina 

como uma singularidade indesejável manifestada na esfera das condutas dos alunos para a 

noção de indisciplina como algo socialmente construído nas escolas, onde também colaboram 

os processos de pensamento dos professores.  Em complemento, os discursos sobre 

indisciplina vêm se modificando de tal forma que essa noção parece estar se distanciando da 

idéia de regulação e tentando se aproximar, finalmente, do sentido de educação. 

Entre os professores, é recorrente a noção de indisciplina como negação da 

disciplina, ou, segundo observa Estrela (1992, p. 17), como "desordem proveniente da quebra 

das regras estabelecidas pelo grupo".  Mas de onde derivam tais regras?  Segundo Estrela 

(1995) é, sobretudo, o professor que produz e comunica normas sociais que julga necessárias 

para exercer sua ação pedagógica, e assim prescreve determinadas posturas e regras a serem 

aceitas, muitas vezes sem a devida discussão com os alunos, e sem que aquelas atendam suas 

expectativas e necessidades. 
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De um modo geral as expressões de indisciplina têm sido relacionadas a fatores 

internos ou externos à escola.  Entre as razões internas estariam, por exemplo, as condições de 

ensino e aprendizagem, a natureza do currículo, as características dos alunos, aos modos de 

relacionamento estabelecidos entre alunos e professores, e o próprio sentido atrelado à 

escolarização. Entre os fatores externos destacam-se a violência social, a influência da mídia e 

o ambiente familiar dos alunos. 

  O entendimento dos professores sobre as expressões de indisciplina acabam 

adquirindo várias conotações as quais engloba: não respeitar professores e colegas, não 

cumprir regras pré-estabelecidas, ser mal comportado, malcriado, perturbar o trabalho dos 

colegas e professores, fazer barulho, não permitir o bom funcionamento da aula, falar o tempo 

todo, provocar desordens, boicotar as aulas, faltar com pontualidade, rebeldia contra a 

autoridade e ofender os colegas e professores 

Tardif (2002) sugere que o processo de elaboração dos saberes sociais dos 

professores é indissociável de suas práticas, do modo como no cotidiano, eles são, fazem, 

pensam e se expressam.  Assim, as práticas pedagógicas que professores exercem diante dos 

eventos que entendem como indisciplina, ou de sujeitos que denominam indisciplinados, nos 

falam sobre modos de percepção que não apenas interpretam as ações dos alunos, por 

exemplo, mas que fundamentalmente interagem na construção social da indisciplina na 

escola. 

Nas observações que realizamos nas salas de aulas das egressas ficou marcante o 

modo como elas lidam com as situações conflitantes que ocorriam, em geral, recorria à 

direção, deixavam os alunos sem recreio. Nesta ocasião as professoras demonstravam 

insegurança, tinham dificuldade de lidar com o imprevisível, revelava um medo aparente em 

seu semblante. Na maioria das situações observamos que o comportamento indisciplinado dos 

alunos a que as professoras se referiam eram as conversas paralelas. Notamos que na maioria 

das vezes isso ocorria porque as atividades não motivavam os alunos. 

Observando a prática pedagógica das professoras percebemos que elas precisam 

ter mais criatividade nos seus procedimentos de ensino. Acreditamos ser imprevisível que os 

alunos estejam motivados, que a sala de aula seja um espaço de construção. Gauthier (1998, p. 

204) aponta dez meios pelos quais um professor pode estimular seus alunos de maneira 

positiva, visando ao desempenho satisfatório: 

 
 

Adaptar a tarefa aos interesses dos alunos; incluir um pouco de variedade e 
de novidade; permitir que os alunos escolham ou tomem decisões de modo 



123 
 

autônomo; fornecer aos alunos ocasiões para responder ativamente; fornecer 
retroação imediata às respostas dos alunos; permitir que os alunos criem um 
produto acabado; incluir um pouco de fantasia e elementos de estimulação; 
incorporar às aulas situações lúdicas; prever objetivos de alto nível e 
questões divergentes e fornecer aos alunos ocasiões para interagir com 
outros.  

 

 
Outro fator importante levantado pelo autor se refere à clareza da apresentação do 

conteúdo por parte dos professores. Quando eles “dão instruções claras, explícitas, 

redundantes e compreendidas por todos os alunos levam-nos a se aplicarem mais às suas 

tarefas durante o trabalho individual”. Por isso, o professor deve apresentar um conteúdo 

claramente aos alunos, o que implica “enfatizar os aspectos importantes do conteúdo, utilizar 

exemplos para explicar e avaliar a compreensão paulatinamente” Gauthier (1998, p.216).  

Percebemos que os conteúdos aplicados em sala nem sempre se integram à 

vivência do aluno. Para que o aluno tenha uma melhor compreensão dos conteúdos 

apresentados em sala, os conteúdos devem ser significativos e trabalhados como uma 

necessidade de mudança pessoal e social, tornando-se assim instrumento de transformação 

social. 

Bem sabemos como os conteúdos algumas vezes são impostos aos alunos. 

Contudo, para haver participação do aluno a aprendizagem precisa ser significativa, ou seja, 

fazer parte da vida do educando fora da escola, no seu trabalho, convívio social etc. Deste 

modo o conteúdo deve ser elaborado de modo que o educando compreenda facilmente, não de 

maneira isolada, mas compreendendo dentro de sua totalidade.  

Entretanto, o que observamos na prática das professoras é que elas têm domínio 

dos conteúdos que trabalham, conseguem, apresentar os conteúdos aos alunos de forma clara 

e explícita, procurando enfatizar os aspectos mais relevantes dos mesmos. Contudo, 

verificamos que elas não têm habilidade na escolha dos procedimentos, com vistas a motivar 

os alunos e manter a atenção dos mesmos. 

Saviani (1991, p.80-103) em suas proposições sobre a Pedagogia Histórico-Crítica 

destaca um método de ensino bastante construtivo para o processo de ensino-aprendizagem o 

qual ele organiza em cinco passos que são: 1º. Prática Social Inicial; 2º Problematização; 3º 

Instrumentalização; 4º Cartas e 5º Prática Social final. 

 
Prática Social Inicial: é o ponto de partida de todo o trabalho docente. Ele 
consiste no primeiro contato que o aluno mantém com o conteúdo que será 
trabalhado pelo professor. É a percepção que o educando possui sobre o 
tema de estudo. Normalmente é uma visão de senso comum, empírica, geral, 
um pouco confusa, onde tudo, de certa forma, aparece como natural. Este 
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primeiro passo se caracteriza por planejar as suas atividades, o professor 
anuncia ao aluno o conteúdo que será trabalhado, realizar um levantamento 
de questão problemas envolvendo a temática, ou seja, ter arquitetado o 
caminho que percorrerá. Resumindo, Prática Social Inicial é a mobilização 
do aluno para a construção do conhecimento. É visão que o educando possui 
sobre o conteúdo até aquele momento. 
 
Problematização: Trata-se de detectar que questões precisam ser resolvidas 
no âmbito da pratica social e, em conseqüência, que conhecimento é 
necessário dominar para resolver estes problemas. Relação entre conteúdo 
com a prática social delibera as questões que por meio do conteúdo 
específico podem ser encaminhadas e resolvidas. Entretanto para que estas 
questões tenham soluções é necessário que tanto aluno quanto educador 
tenham dominado verdadeiramente o conteúdo transmitido e pesquisado 
para que esse processo possa interagir no campo intelectual. Dessa forma, 
conclui-se que a problematização é o fio condutor de todas as atividades que 
os alunos desenvolverão no processo de construção do conhecimento.  
 
Instrumentalização: consiste na apreensão dos instrumentos teórico e 
prático necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática 
social. Sendo assim, cabe ao professores utilizar as formas e os instrumentos 
mais adequados que possibilite ao a apropriação construtiva dos conteúdos 
elaborados. Esta etapa se resume em realizar as operações mentais, de 
analisar, comparar, criticar, levantar hipótese, classificar, conceituar, 
deduzir, discutir entre outras ações.  
 
Cartase: É a fase em que o educando manifesta que assimilou que 
assemelhou a si mesmo, os conteúdos em função das questões enunciadas na 
prática social e problematização. Agora o aluno traduz oralmente ou pôr 
escrito a compreensão que teve de todo o processo de trabalho. Expressa sua 
nova maneira de ver a prática social. É capaz de entendê-la em um novo 
patamar, mais elevado, mais consistente e estruturado. É a síntese que o 
aluno efetua, marcando sua nova posição em relação ao conteúdo. Este é o 
momento em que o aluno evidencia se de fato incorporou ou não os 
conteúdos trabalhados.  
 
Prática Social final: É o ponto de chegada em que os alunos atingem uma 
nova compreensão da realidade e passam a agir tendo ela como fundamento. 
Esta etapa final consiste em dois pontos, que são: nova postura mental do 
aluno frente à realidade estudada; e a nova atitude que ele assumirá diante da 
vida prática, em seu cotidiano, tanto individualmente como coletivamente. 
Em suma, a prática Social Final é o momento da ação consciente do 
educando na realidade em que vive.  
 

 

Compreendemos ser um grande desafio para os professores e para a escola 

iniciarem e desenvolverem um processo didático-pedagógico dessa natureza, uma vez que 

para colocar em prática essa didática, é exigida uma mudança de pensamento, concepções e 

atitudes, não apenas mudanças de orientação educacional ou reforma de currículo. 

É preciso ocorrer a passagem da visão crítico-mecanicista, crítico a-histórica para 

uma visão crítico-dialética. Perceber claramente qual é a direção que  
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cabe imprimir à questăo educacional. Defendemos que a ação docente está intimamente ligada 

ao pensamento do educador, as suas concepções e valores sobre o mundo social e 

educacional. 

As professoras mencionam ainda, como limitação de sua prática pedagógica a 

dificuldade de lidar com os diferentes níveis de aprendizagem. Percebemos que é uma 

limitação relacionada também a procedimentos de ensino no que concerne ao processo de 

alfabetização. 

 
[...] eles têm níveis de aprendizagem muito diferenciados e tem hora que eu 
não sei como lidar com isso, eu não tenho segurança nos procedimentos 
adequados. Sinto muita dificuldade de planejar para uma turma com nível de 
aprendizagem bastante diferenciado. (Professora A) 
 

[...] a questão dos níveis de aprendizagem diferentes, acho muito difícil lidar 
com a heterogeneidade na sala de aula, tanto na questão de elaborar os 
exercícios como na questão de procedimentos da aula. (Professora B) 
 

A questão da diferença de níveis de aprendizagem, sinto muita dificuldade 
porque alguns já têm maturidade e entendimento sobre determinados 
conteúdos e outros têm dificuldade.Fico meio insegura. (Professora C) 
 

A diferença de níveis de aprendizagem, me sinto um pouco limitada em 
planejar neste sentido, acho que me falta um preparo melhor para escolher as 
atividades. (Professora D) 
 

 

As diferenças de níveis de aprendizagem devem ser interpretadas pelos 

educadores, não como fracassos, mas como desafios a enfrentar. Fazem parte da 

aprendizagem. Elas existem independentes da vontade dos alunos ou de seus pais.  

Gagné (1980) constatou a existência de diferentes tipos ou níveis de aprendizagem 

e a necessidade de considerar para cada um deles tipos diferentes de instrução. Ele identificou 

cinco categorias principais na aprendizagem: informação verbal; competências intelectuais; 

estratégias cognitivas; competências motoras e atitudes. 

Para cada tipo de aprendizagem são necessárias determinadas condições internas e 

externas. Por exemplo, para que se aprendam estratégias cognitivas, é preciso que existam 

oportunidades para que se pratique o desenvolvimento de novas soluções para os problemas. 

Para aprender atitudes, o aluno deve ser colocado em situações em que desempenhe papéis 

adequados e verossímeis. 

Gagné (1980) sugeriu que a aprendizagem de competências intelectuais pode ser 

organizada numa forma hierárquica de crescente complexidade: reconhecimento de estímulo, 

geração de resposta, seguir procedimentos, uso da terminologia, discriminações, formação de 
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conceito, aplicação de regras e resolução de problemas. A importância desta hierarquia 

consiste em permitir identificar os pré-requisitos que devem ser satisfeitos em cada um dos 

níveis de forma a facilitar a aprendizagem e fornecer uma base para a seqüência de instrução. 

Sabemos que todos os alunos são diferentes, tanto em suas capacidades, quanto em 

suas motivações, interesses, ritmos evolutivos, estilos de aprendizagem, situações ambientais, 

etc. e entendendo que suas aprendizagens são em si mesmas contextuais e relativas, é 

necessário colocar o acento no próprio processo de interação ensino/aprendizagem. 

Entendemos que este é um processo complexo em que estão incluídas inúmeras 

variáveis: aluno, professor, concepção e organização curricular, metodologias, estratégias, 

recursos. Mas, a aprendizagem do aluno não depende somente dele, e sim do grau em que a 

ajuda do professor esteja ajustada ao nível que o aluno apresenta em cada tarefa de 

aprendizagem. Se o ajuste entre professor e aprendizagem do aluno for apropriado, o aluno 

aprenderá e apresentará progressos, qualquer que seja o seu nível. 

A grande dificuldade que os professores sentem quando se deparam com uma sala 

de aula está em que os alunos são singulares, a heterogeneidade nos níveis de aprendizagem é 

um dos aspectos que os professores demonstram insegurança. No caso das egressas do Curso 

de Pedagogia podemos perceber através de suas falas, por unanimidade, a fragilidade em 

relação á esse aspecto. Percebemos que as docentes compreendem que nem todos aprendem 

da mesma maneira, que cada um aprende a seu ritmo e em seu nível. 

O que elas não conseguem é planejar suas atividades de maneira que criem novos 

contextos que se adaptem às individualidades dos alunos, partindo do que cada um sabe, de 

suas potencialidades. Diversificar as situações de aprendizagem é adaptá-las às 

especificidades dos alunos, é tentar responder ao problema didático da heterogeneidade das 

aprendizagens, que muitas vezes é rotulada de dificuldades de aprendizagens. 

De acordo com as observações realizadas nas salas das professoras e em seus 

planos de aulas, percebemos que elas enfrentam dificuldades de organizar a aula no que 

concerne à sistematização das atividades, ou seja, selecionar as estratégias que desenvolvam 

os conteúdos de forma adaptada aos interesses e capacidades dos alunos. Segundo Cid (2005) 

apud Shulman (1987, p.8), ao conhecimento pedagógico do conteúdo corresponde: 

 
[...] aquela mistura especial entre conteúdo e pedagogia que pertence 
unicamente aos professores, constituindo a sua forma especial de 
compreender a profissão (...), [e que estabelece] a ligação entre o conteúdo 
das disciplinas e a pedagogia no sentido de uma compreensão de como os 
tópicos particulares, os problemas ou os temas podem ser organizados, 
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representados e adaptados de acordo com os diversos interesses e capacidades 
dos alunos e apresentados para o ensino.  

 
 

Tomando como fundamentação a configuração de um modelo simultaneamente de 

pensar e de fazer, de refletir e de agir e de ensinar e aprender a ensinar, a perspectiva de 

Shulman exige que os professores sejam capazes de desenvolver, em primeiro lugar, uma 

sólida base de conhecimento sobre o conteúdo que ensinam, os objetivos que perseguem, os 

alunos a que ensinam e o contexto no qual o ensino vai ter lugar. 

A seguir, trata-se de transformar os seus próprios conhecimentos em 

representações que possam ser adaptadas à construção ativa do saber por parte dos alunos, 

para, posteriormente, poderem avaliar e refletir sobre o seu ensino e sobre o que aprenderam. 

Estas reflexões levam à aquisição de novos conhecimentos por parte dos 

professores e, deste modo, a aprenderem com a própria experiência. O conhecimento do 

professor para desenvolver um bom ensino não pode, assim, ficar confinado aos resultados 

das investigações e a componentes teóricos e conceituais, ainda que importantes. 

Sendo um conhecimento fortemente experiencial e contextual, tem de incorporar 

também o saber fazer e o saber o porquê, consubstanciando o que muitos autores designam 

por conhecimento profissional, o qual, aliás, é o que maior impacto parece ter nas ações dos 

professores na sala de aula. 

O conhecimento das principais dificuldades e condicionantes de aprendizagem que 

os alunos, em geral, enfrentam ao estudar um novo conteúdo constitui, precisamente, um dos 

fatores que podem fornecer, à partida, elementos importantes para que os professores 

transformem o conteúdo a ser ensinado. 

Entendemos que as dificuldades expressas pelas egressas estão relacionadas à 

questão dos saberes construídos no decorrer de sua formação e atuação profissional, dos quais 

emergem as competências necessárias à prática pedagógica. A evidência das competências 

necessárias para o seu desempenho, constitui uma referência orientadora ao longo do processo 

de formação dos formandos/alunos dos cursos de formação inicial. 

Em particular, ajuda a fazer as escolhas que melhor sustentem o desenvolvimento 

daquelas competências e a criar disposições para investimentos futuros na formação 

profissional ao longo da vida. Sabemos que a formação inicial é, apenas, a primeira etapa da 

formação profissional que, cada vez mais, é realizada ao longo da vida. A ênfase nesta idéia 

de formação passa para os professores em serviço o essencial da ação e da responsabilidade 

pela sua própria formação. E a referência para essa ação é a definição clara do conjunto 
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articulado de competências que, em cada contexto e em cada etapa da sua vida profissional, é 

esperado que ele domine.  

 

3.2. COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

São conhecidas e elevadas as expectativas em relação à qualidade do desempenho 

dos professores do ensino básico. São expectativas justificadas e legitimadas pela relevância 

da educação para cada cidadão e para a coletividade, pelo fato de constituir um direito 

universal que deve ser assegurado em igualdade de circunstâncias. É esperado que os 

professores tenham as competências necessárias para assegurarem aprendizagens de qualidade 

aos seus alunos.  

A montante, aquelas expectativas estendem-se também à formação dos 

professores, sugerindo algumas interrogações - Que formação tiveram os professores do meu 

filho? Qual a qualidade dos respectivos cursos?, entre outras.  As respostas encontram-se na 

constatação - através, por exemplo, da acreditação dos respectivos cursos - de que essa 

formação é orientada por critérios de qualidade que garantem que os futuros professores 

adquirem as competências essenciais para iniciarem e continuarem, com exigências crescentes 

de qualidade, o seu desempenho profissional. 

Aqui ocorre falar nas competências necessárias aos professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, considerando o teor da pesquisa em questão, visando criar uma 

reflexão na organização de cursos de formação. Importa deixar claro que esse tópico tem 

como referência as falas das professoras. A menção às competências docentes será dada 

porque elas são cada vez mais discutidas, definidas e aplicadas em contextos educacionais, no 

sentido em que as mudanças sociais, a crescente diversidade dos alunos e o imperativo de 

proporcionar mais e melhores oportunidades de aprendizagem a todos os alunos, exigem que, 

face a cada realidade escolar, os professores sejam capazes de tomar as decisões curriculares 

mais adequadas.  

No seu dia-a-dia, os professores demonstram, desenvolvem e aplicam 

competências. O perfil profissional do educador é constituído, enquanto conjuntos articulados 

e integrados, por competências assim entendidas. Esse perfil são descrições referenciais, de 

certa forma ideais, que orientam o desempenho dos professores num certo contexto social e 

num certo tempo. É, por isso, evolutivo no sentido em que têm de incluir novas competências 
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em novas integrações ou reajustamentos em função das diferentes configurações dessa 

sociedade, das suas necessidades e dos desafios colocados para o seu desenvolvimento futuro.  

A produção científica sobre a formação de professores é bastante extensa em razão 

de sua importância e também em razão dos problemas que envolvem a sua concretização, 

principalmente quando se busca uma formação de qualidade. Conforme Perrenoud (1999, 

p.8), “as competências manifestadas por algumas ações não são, em si, conhecimentos; elas 

utilizam, integram ou mobilizam tais conhecimentos”.  

Diante das ações que se estabelecem, segundo o autor, o profissional necessita 

dispor de meios que o levem a resolver, a solucionar problemas e situações que vão além da 

lembrança oportuna das teorias estudadas. Entendemos que, por si só, o docente que está no 

seu processo de profissionalização, não consegue dispor de elementos que o levem à 

operacionalização do conhecimento científico capaz de provocar rupturas e mudanças na 

ordem social vigente, portanto, faz-se necessário que ele construa meios que favoreçam um 

ensino por competências e para competências. 

Em suas falas as professoras expressam as competências que elas precisam 

desenvolver e/ou aperfeiçoar com mais urgência para melhor qualidade de sua prática 

pedagógica, segundo elas precisam prioritariamente: 

 
Ter competência de saber contextualizar os conhecimentos expressos nos 
conteúdos que desenvolvemos em sala de aula. [...] Capacidade de planejar 
para a heterogeneidade. (Professora A) 
 

Ser dinâmico [...] inovar fazendo um trabalho diferenciado [...] saber 
planejar de forma dinâmica. (Professora B) 
 

Ser dinâmico desenvolvendo os conteúdos da forma mais concreta possível.  
[...] Ter competência didática – saber planejar, saber adequar o planejamento 
a situações do cotidiano . (Professora C) 
 

Saber inovar no planejamento porque não adianta ter caderno de planos de 
aulas sem ter um dinamismo nas atividades. [...] Saber utilizar o lúdico 
porque isso facilita a prática pedagógica. (Professora D) 

  

 

Refletindo as falas das professoras construímos a figura a seguir tendo em vista 

uma sistematização de suas falas para melhor entendimento do leitor. 
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FIGURA 5: COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS AOS PROFESSORES DOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
 

Um dos aspectos importantes que percebemos através das falas das professoras é 

que elas reconhecem suas limitações e que estas limitações estão pautadas na 

instrumentalização de seu trabalho em sala de aula em torno do planejamento de suas aulas no 

sentido dele está mais adequado à realidade dos alunos, à heterogeneidade de suas turmas, a 

atividades dinâmicas, lúdicas que permitam um trabalho com os conteúdos de forma mais 

concreta.  

Estes aspectos confluem com o que observamos em sua prática, quando estávamos 

na etapa de observação em suas salas de aulas como já mencionado no capítulo anterior. Uma 

questão interessante que nos permite uma reflexão positiva em suas falas é a capacidade que 

as professoras demonstram em assumir suas necessidades de formação. Cremos que é um 

aspecto positivo no empreendimento de esforços necessários para realizar sua parcela de 

investimento no próprio desenvolvimento profissional. 

Sabemos que a preparação profissional inicial ou continuada constituem grande 

estratégia de profissionalização do professor, desenvolvendo-lhe competências necessárias 

para atuar no novo cenário educacional, posto que a maior parte das reformas educacionais 

que vêm sendo adotadas, contemplam a formação inicial dos professores, as medidas de 



131 
 

aperfeiçoamento, os debates, a capacitação em serviço, embora somente estas medidas não 

sejam suficientes para atender e abranger amplamente a questão. 

Apesar do leque das competências dos professores depender em larga medida da 

formação inicial e em serviço e também das políticas e programas de certificação. Como é de 

esperar, a investigação mostra que os bons professores precisam possuir um entendimento 

conceitual e prático das matérias que ensinam (leitura, matemática, história, etc.) bem como o 

conhecimento e competências pedagógicas que permitam uma apresentação bem estruturada 

dos materiais, a motivação dos alunos, a avaliação do progresso dos alunos e um continuado 

ajustamento do ensino às necessidades individuais de cada aluno. 

Ao dizer isto, contudo, não fica claro quais as formas mais eficazes de formação 

inicial com efeitos a longo termo. Existe um reconhecimento geral de que uma alta qualidade 

na formação inicial é necessária, mas não suficiente para uma continuada eficácia do 

professor. As solicitações à escola mudam tão rapidamente e os avanços no conhecimento se 

desenvolvem tão depressa que é essencial para todos os professores um desenvolvimento 

profissional contínuo. 

Segundo Imbérnom (2002) os professores possuem um amplo corpo de 

conhecimentos e habilidades especializadas que adquirem durante um prolongado período de 

formação. O conhecimento pedagógico é construído e ampliado ao longo do tempo pelos 

profissionais da educação, durante sua vida profissional, como resultado das relações entre 

teoria e prática, ao passo que o conhecimento da disciplina requer mais técnica, focado nos 

procedimentos de transmissão. Já a competência profissional é fruto de todo processo 

educativo, mais a interação entre os professores e o exercício da profissão, com seus próprios 

alunos. 

Ao professor cabe planejar e disseminar conhecimentos teóricos e práticos, 

inerentes à área qual sejam: é preciso também querer, dispor-se a “correr riscos”; ter 

percepção e crítica pertinente; “saber o que sabe” de forma reflexiva, ou seja, conhecer a 

dimensão e o alcance do seu saber, conhecer as suas implicações e o rumo que o mesmo pode 

tomar. Conhecendo-se, pode estabelecer contato com os demais e, com alguma certeza, 

ensinar e aprender de maneira dialética. 

O conceito de competência é multidimensional, dependendo do professor, dos 

alunos, da situação educacional e dos valores sociais que servem como base ao ajuizamento 

desta competência. Nessa visão a competência é vista como algo abrangente e dependente de 

vários fatores. Não se pode, pois, dogmatizar um conceito de competência, porém é possível 

definir elementos componentes que fazem parte deste conceito. É importante perceber que a 
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competência é resultante de vários elementos da prática pedagógica, que envolvem os sujeitos 

nela presentes, história de vida e formação.  

Com base nas considerações de Medina (1999, p. 39) postulamos que 

 
O simples fato de se conhecer algo não é o bastante pra discorrer sobre ele 
com sabedoria. O verdadeiro conhecimento é aquele que penetra em nosso 
íntimo e passa a fazer parte de nossa maneira de ser. Em outras palavras, o 
conhecimento adquire significação quando é ‘incorporado’, quando se 
dissolve no corpo. Somente desta forma o conhecimento altera a qualidade 
de ser do homem. (...) ‘O conhecimento – a aquisição de fatos, dados, 
informações – é útil ao desenvolvimento humano apenas até o ponto em que 
aquilo que foi adquirido é absorvido ou assimilado pelo nosso ser, isto é, só 
até o ponto em que é entendido. Se alguma coisa é sabida e não entendida, 
haverá mentiras sobre ela porque não podemos transmitir uma verdade que 
não conhecemos’. 

 

 
Tardif (2002, p.64) afirma que o saber profissional dos professores se encontra na 

confluência entre várias fontes de saberes que podem ser “provenientes da história de vida 

individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de 

formação, etc”. Em conseqüência, os saberes profissionais docentes são frutos de saberes 

compósitos de formação ou de lugares de formação que possibilitariam ao professor mobilizá-

los em momentos de necessidades educacionais. 

Através das falas das egressas percebemos que todas têm a convicção de que é 

essencial um dinamismo, um fazer diferente em sua prática pedagógica para a construção, 

demonstração e transposição do conhecimento no contexto da sala de aula em que atuam de 

maneira mais produtiva, porém, deixam transparecer insegurança na questão da mediação 

pedagógica a qual entendemos que é perpassada por conhecimentos teóricos e práticos, 

valores e atitudes embuídos em cada professor. 

Por isso, postulamos ser importante que os professores desenvolvam, habilidades 

para o conhecimento e a análise da escola, espaço institucional onde ocorre o ensino e a 

aprendizagem, bem como das comunidades onde se inserem. Desenvolvam, também, o 

conhecimento, a utilização e a avaliação de técnicas, métodos e estratégias de ensinar em 

situações diversas. 

Esse movimento pode ser melhor realizado em um espaço de formação inicial e/ou 

continuada em serviço que supõe momentos para reflexão e análise das práticas institucionais 

e das ações dos professores, à luz dos fundamentos teóricos e das experiências profissionais. 

Visto que possibilitam juízos teórico-práticos para estruturar e orientar a sua atividade 
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profissional através de análises, problematização, reflexão, proposição de situações 

diversificadas de ensinar-aprender, elaborar, executar e avaliar. 

Zabala (1998, p.29) é claro e pontual quando questiona sobre as nossas intenções 

educacionais e sobre o que pretendemos que nossos alunos consigam. Para este autor, “é 

preciso insistir que tudo quanto fazemos em aula, por menor que seja, incide em maior ou 

menor grau na formação de nossos alunos”. Demo (1998, p.89) reforça esta afirmação quando 

caracteriza “a Educação como o processo de formação da competência humana histórica”, 

entendendo-se por competência, não apenas fazer bem, mas refazer-se todo dia, para postar-se 

na frente dos tempos. 

Tomando como referência nossas observações e as competências enfatizadas pelas 

egressas que ainda precisam ser construídas por elas compreendemos que a competência 

primeira que precisa ser desenvolvida é a capacidade de olhar de forma crítica os saberes 

educacionais implantados no seu trabalho, ou seja, a adoção da prática reflexiva - que o 

professor possa teorizar sobre sua prática e que essa teoria possa ser discutida, amplamente, 

por seus pares e intelectuais do ensino, porque um professor reflexivo acerca de um problema 

específico, como por exemplo, a razão pela qual uma lição de leitura tenha ocorrido melhor 

ou pior do que o esperado, é tão válida quanto a teoria gerada por pesquisadores nas 

universidades. 

Outro fator que deve prevalecer é a reflexão sobre as condições que permeiam o 

seu trabalho. Ao criticar as próprias teorias e as teorias de terceiros sobre sua prática, o 

professor não deve perder de vista os problemas sociais que podem estar dificultando o seu 

pleno desenvolvimento. Isso porque o desenvolvimento do ensino e do professor está 

diretamente relacionado à luta pela construção de uma sociedade mais justa e decente. O 

professor deve ter a clareza que a escola não é uma instituição neutra, a educação é uma forma de 

intervenção no mundo. Contudo, temos consciência de que não existe resposta definida, soluções 

absolutas; cada educador especificamente em sua sala de aula na relação professor-aluno-

conhecimento deve atuar refletindo na ação, construindo uma nova realidade, vivenciando, 

intervindo, através do suporte teórico à luz das ações concretizadas. Schön (2000) identifica nos 

bons profissionais uma combinação de ciência, técnica e arte. 

As egressas sentem a necessidade de inovação em sua prática, transformar a própria 

prática, o que não pode acontecer sem uma análise do que é feito e das razões para manter ou 

mudar. A fonte da inovação endógena é a prática reflexiva, que é a mobilizadora de uma tomada 

de consciência, envolve um contínuo movimento de reflexão, um reajuste cotidiano de nossos 
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próprios processos Precisamos rever nosso próprio modo de aprender, nosso modo de construir a 

experiência. 

Podemos inovar a partir da detecção das dificuldades ou carências que queremos 

mudar; inovar é inseparável da formação; nós profissionais, avançamos na medida em que 

compreendemos e fundamentamos o que fazemos, na medida em que podemos refletir sobre isso 

e encontrar os motivos de nossa atuação. É também inseparável de referenciais, de marcos 

teóricos que permitam fazer estas análises, que façam superar o nível puramente descritivo. Desta 

forma, a articulação entre os conhecimentos que construímos na formação inicial e o fazer 

pedagógico na sala de aula é indubitavelmente necessários. 

 
 

3.3. ARTICULAÇÃO ENTRE OS CONHECIMENTOS TRABALHADOS NO CURSO DE 

PEDAGOGIA E O DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
 

No texto da Resolução CNE/CP nº 1/2006, de 15 de maio de 2006, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, a concepção de que o pedagogo 

é um docente formado em curso de Licenciatura para trabalhar 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. 

Acrescenta-se ainda a participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino, englobando planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias da educação; avaliação de projetos e experiências educativas 

não-escolares e produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não escolares. 

Fica colocada, portanto, embora contendo uma grande amplitude, a destinação, o 

objetivo do curso, a responsabilidade e o desafio aos pedagogos de proporcionar às escolas 

ajuda no sentido do pensar sua função social, definir os objetivos, as capacidades, as 

competências, as habilidades, o currículo, as metodologias de ensino, a gestão de sala de aula, 

entre outros.  

O profissional da área de educação tem sobre si a exigência da produção, 

construção e socialização de conhecimentos, habilidades e competências que permitam sua 

inserção no cenário complexo do mundo contemporâneo com a função de participar, como 
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docente, pesquisador e gestor do processo de formação de crianças, jovens e adultos na 

vivência de tais relações. 

Nesse sentido, a ação docente requer um profissional que alie habilidades do fazer 

pedagógico com outras referentes ao pensar permanente de sua própria prática, como aquele 

que acrescente aos conhecimentos básicos para o desenvolvimento de função específica, 

conhecimentos e habilidades de gestão de seu próprio trabalho. 

Tal demanda requer desse profissional as capacidades de saber conhecer, saber 

fazer, saber ser, saber conviver e saber empreender ações necessárias ao dinamismo da 

realidade social. O Curso de Pedagogia da Instituição onde as egressas concluíram sua 

formação inicial tem como princípios de formação segundo o Projeto Político Pedagógico do 

Curso de Pedagogia do CAJIM (2001, p.12):  

 
 

A formação teórico-metodológica que permita a compreensão do 
conhecimento em sua dimensão histórica, filosófica e científica em toda 
formação profissional; a articulação teoria e prática cuja apreensão se dá 
através da reflexão na ação pedagógica desenvolvida no cotidiano das 
instituições de ensino por meio da atividade de iniciação à pesquisa; 
democratização da sociedade e da escola na perspectiva de formar uma 
concepção de homem e de mundo capaz de entender as relações sociais e 
suas contradições no sentido de posicionar-se criticamente face aos diversos 
projetos políticos que embasam a sociedade brasileira; a interdisciplinaridade 
que consiste na inter-relação entre campos do conhecimento configurando-se 
num complexo de abordagens do aspecto educacional.  

 
 

 

De acordo com o projeto do referido curso, as disciplinas estão organizadas com 

vistas a propiciar fundamentação teórica para a compreensão e reconstrução dos principais 

temas e problemas sociais, políticos e culturais, bem como para a análise e reflexão crítica da 

realidade. As disciplinas estão voltadas para a docência, contemplam conhecimentos 

pedagógicos específicos e fundamentais à formação do educador permitindo conhecer a 

realidade em que se insere para dela participar, interagindo com o meio e respondendo às 

exigências atuais do contexto social. 

O pedagogo como intelectual, deve possuir uma visão crítica e um domínio de 

conhecimentos específicos com vistas a desenvolver competências e habilidades relativas à 

docência na Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental e nas disciplinas 

pedagógicas de nível médio. Assim as ementas das disciplinas contemplam metodologias que 

orientam a atuação em campos específicos: educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental, educação de jovens e adultos, e educação especial. 
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A Prática de Ensino está apoiada na análise da realidade, orientada pela leitura 

estruturada tanto no desenvolvimento do próprio componente como naquelas realizadas nos 

demais componentes aprofundando os conteúdos, preferencialmente, os relacionados aos já 

trabalhados em sala de aula. Há um professor para cada grupo de alunos (somam-se três 

professores formadores) que são responsáveis pela orientação dos projetos dos alunos, pelo 

acompanhamento e avaliação dos dossiês gerados a  partir dos resultados da vivência de cada 

aluno estagiário, finalizando com a apresentação dos resumos, considerando as dimensões: 

político-social, educacional, escolar e docente. O trabalho da disciplina é realizado 

considerando as seguintes etapas: 

 

� Observação - momento de contato inicial com a escola campo de estágio, quando é 

feita a observação da escola e sala de aula em que vai estagiar. Na oportunidade, os 

alunos vão definindo, os temas para elaboração dos projetos que serão desenvolvidos 

durante o estágio. Posteriormente, cada um vai elaborando o projeto que norteará 

todas as ações a serem desenvolvidas ao longo do estágio sob orientação de uma 

professora formadora. 

 

� Estágio - momento em que as equipes realizam as atividades previstas no projeto e no 

final da vivência do estágio elaboram um dossiê dissertando sobre a experiência 

realizada. 

 

� Apresentação dos resultados - as reflexões frutos das vivências do estágio são 

apresentadas pelos alunos e discutidas através de uma comunicação oral, como forma 

de serem implementadas e/ou reformuladas algumas estratégias da disciplina Prática 

de Ensino e Estágio Supervisionado nos semestres posteriores, além de objetivar 

incentivar os alunos a continuarem pesquisando e refletindo sobre a prática de ensino.  

 
Foi dada ênfase a essas premissas sobre o Curso de Pedagogia em questão, para 

que possamos com base nas falas das egressas, fazer uma análise entre o que se postula na 

proposta do curso, o que se é vivenciado durante o curso e em que isso reflete na atuação 

profissional dos docentes que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Esperamos com isso fornecer alguns indicativos que contribuam para a análise da 

relação teoria-prática no currículo do curso, uma vez que essa universidade está avaliando o 

seu Projeto Pedagógico e investindo estudos para a reformulação curricular. Da mesma forma, 
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esperamos contribuir para a reflexão e materialização da relação teoria-prática na formação de 

pedagogos em outras instituições públicas e privadas, considerando a necessidade de revisão 

de seus Projetos Pedagógicos em função das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia. 

Quando pedimos que as entrevistadas se posicionassem com relação à articulação 

entre o que estudaram no curso e as contribuições e/ou limitações na sua prática pedagógica 

elas deram ênfase aos seguintes aspectos: 

 
Eu acredito que há uma articulação, mas não o bastante; muita coisa 
aproveitamos, mas acho que nas disciplinas de instrumentalização (Ensino 
da Língua Portuguesa, Ensino da Matemática, Ensino de Ciências, Ensino de 
História, Ensino de Geografia e até mesmo de Fundamentos como por 
exemplo Processo de Alfabetização) faltou oferecer estratégias para 
planejamento, como desenvolver tal conteúdo naquela área. Essa base ainda 
não é sólida no curso [...] acho que deseja a desejar nessa questão. 
(Professora A) 
 
Depois do curso [...] passei a entender que temos que planejar realmente e 
pensar mais no aluno, que competências quero que meu aluno desenvolva. 
Como vou fazer isso é que deixa a desejar, o curso dá um suporte muito 
bom, da instrumentalização de refletirmos mais sobre o processo de ensino-
aprendizagem e sobre nossa prática, mas acho que precisa melhorar na 
questão de vivenciar aqueles conteúdos trabalhados. (Professora B) 
 
Você é retrato do seu curso e também do que você pensa sobre sua profissão 
[...] o curso dá aparato teórico, incentivo para agente conhecer a realidade do 
contexto escolar, mas de atuar nesse contexto a fundamentação ainda deixa a 
desejar. Porque se formos analisar a única parte do curso que temos 
oportunidade de observar, planejar e intervir é no estágio nos dois últimos 
períodos [...] é o único momento que você tem possibilidade de fazer 
relações com o que viu no curso, utilizar os conhecimentos estudados 
teoricamente na prática. (Professora C) 
 
Tudo é muito limitado apesar de passarmos quatro anos lá dentro e apesar de 
cada disciplina ter um período para ser trabalhada, observo que tem 
limitações [...] eles dão só uma base, o professor é quem vai em frente ou 
não. [...] vejo que é só isso, o curso orienta, dá subsídios, um norte, serve 
como fonte de pesquisa, auxilia a tirarmos dúvidas sobre certos assuntos que 
nos deparamos no dia-a-dia de nossa prática, mas não têm vivências dentro 
desse processo de teorização, são muito poucas. (Professora D) 

 

 

Candau (1988), André (1995) e Martins (1998)  defendem como princípio da ação 

educativa, a produção do conhecimento pela unidade pesquisa-ensino, superando o princípio 

da transmissão-assimilação, pelas dicotomias teoria-prática, pensar-fazer e conteúdo-forma. 

Martins (1998) aponta para a importância de se romper com o “eixo da transmissão-

assimilação dos conteúdos, ainda que críticos”. 
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Essa concepção de ensino, transmissão-assimilação, tem como pressuposto o papel 

preponderante do domínio da teoria para a aprendizagem, ou seja, é a teoria que determina e 

guia a prática, valorizando-se o pensamento sobre a ação. Romper com o eixo transmissão-

assimilação significa, então, tomar como elemento central de análise e compreensão da 

realidade social, a “ação prática”, isto é, captar e sistematizar os pressupostos teóricos que as 

práticas expressam, pela investigação da realidade. 

Entendemos que a pesquisa pode exercer um papel didático no currículo de 

formação de pedagogos: a aproximação das práticas pedagógicas que acontecem na realidade 

das escolas, para, a partir delas, utilizar os instrumentais da pesquisa científica, para refletir e 

relacionar teoria e prática. Essa proposta contribui para a formação do pedagogo que saiba 

lidar com os pressupostos teórico-práticos que tem sobre o ensino-aprendizagem e reconheça 

as contradições existentes nas relações que ocorrem em sala de aula. 

Tomando como fundamento a fala das egressas percebemos que no referido curso 

existem lacunas na aprendizagem do instrumental da formação de professores para atuar nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Há pouca possibilidade de ampliação do conhecimento 

sobre a realidade escolar, escassas oportunidades de os alunos desenvolverem atitudes 

investigativas que permitam problematizar o contexto escolar e buscar referências teóricas 

para interpretar e compreender a natureza, a especificidade e as relações que se estabelecem 

no trabalho pedagógico. 

Garcia e Alves (2002) explicam que o problema da onipotência da teoria 

acadêmica está na divisão e desqualificação histórica do trabalho, na qual quem trabalha não 

pensa. As autoras ainda advertem que a valorização da teoria em detrimento da prática 

desconsidera que, na sala de aula, há uma teoria em movimento. Portanto, os professores 

pensam e produzem teoria, o que constitui a expressão do pensamento e tomada de posições 

desses profissionais em situações concretas de ensino.  

Na forma dialética, a teoria e prática são consideradas como eixo articulador da 

formação do profissional na medida em que os dois elementos são trabalhados de forma 

integrada, constituindo uma unidade indissociável. Assim, a teoria será permanentemente 

confrontada com o concreto social e escolar, e este será olhado a partir da teoria, recuperando-

se a unidade dialética teoria-prática.  

Postulamos que a pesquisa é um aparato didático que pode romper com esse 

paradigma da dissociação e/ou articulação entre o que se estuda no curso e a vivência prática 

desses conteúdos como base para uma prática pedagógica de qualidade. Entendemos que ela 

pode preparar o pedagogo para a prática investigativa nos contextos da prática profissional e a 
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aprendizagem dos procedimentos metodológicos da pesquisa acadêmica, incentivando-os para 

a continuidade dos estudos para se constituírem pesquisadores. Para tanto, são necessárias 

implementações curriculares, tanto no sentido de inclusão de disciplinas, como revisão de 

práticas pedagógicas que melhor preparem o pedagogo para a atividade de pesquisar a sua 

própria prática, ou realizar pesquisa científica.  

Defendemos que esta atividade como método de construção de conhecimento, 

constitui condição estruturante para a formação do pedagogo reflexivo, produtor de 

conhecimentos, capaz de investigar e reorientar sua própria prática, democratizando as 

relações e o ensino e aprendizagem. No entanto, por si só, não resolverá os problemas da 

qualificação e prática do profissional pedagogo, considerando os determinantes sócio-

históricos presentes no contexto educacional. 

Por essa razão, encontrar as melhores condições de formar o pedagogo pela e para 

a pesquisa, para que ele possa contribuir com a melhoria da prática pedagógica realizada nas 

escolas, constitui desafio que demanda a reflexão constante nos âmbito de formação do 

pedagogo e nas instituições onde atuam. Tomando como aporte as falas das egressas quando 

pedimos que emitissem sua opinião sobre a metodologia do curso na instituição onde 

concluíram a graduação em Pedagogia podemos perceber nas colocações a seguir, que há uma 

insatisfação a esse respeito: 

 
Acho que poderia utilizar outras metodologias, principalmente que instigasse 
os alunos a fazer mais pesquisa, senti falta disso, eu tinha muita vontade de 
fazer pesquisa, sempre gostei, eu critico principalmente a insuficiência da 
pesquisa, ela faz o aluno despertar para conhecer melhor a sua profissão, os 
contextos de atuação. (Professora A) 
 
Deixa a desejar nos sentido de ser aquela coisa muito sala de aula, muito 
teórico, não nos envolvemos em pesquisas, não adotamos um espírito de 
pesquisador e isso é importante para construirmos um conhecimento mais 
elaborado e consistente. A pesquisa é quase inexistente no curso, tudo é 
muito distanciado da prática. (Professora B) 
 
Em síntese a metodologia de trabalho deixa a desejar pela quase inexisência 
da pesquisa, aprendemos que devemos ser pesquisadores constantes de nossa 
prática, mas não vivenciamos isso durante o curso, não nos formamos 
pesquisadores no curso, eu acho que devemos despertar para a pesquisa 
lá.(Professora C) 
 
Penso que a metodologia deveria ser diferente no sentido de possibilitar ao 
aluno uma vivência como pesquisador de sua área, acho que no curso deve 
haver uma mudança no sentido de dá mais valor a pesquisa, a extensão, elas 
quase nem existem no curso, o privilégio é ao ensino em si. (Professora D) 
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A tríade Ensino - Pesquisa - Extensão apresenta-se, no âmbito das universidades 

públicas brasileiras, como uma de suas maiores virtudes e expressão de compromisso social. 

O exercício de tais funções é requerido como dado de excelência no ensino superior, 

fundamentalmente voltado para a formação profissional à luz da apropriação e produção do 

conhecimento científico. 

Sobre a interdependência entre ensino e pesquisa Saviani (1991) alerta-nos em 

relação às suas especificidades, que não podem ser preteridas a custa de se enfraquecer tanto 

um processo quanto o outro.  

O autor considera a pesquisa uma incursão no desconhecido, que só se define por 

confronto com o conhecido; assim sendo, sem o domínio do conhecido não é possível 

incursionar no desconhecido. Portanto, “[...] ninguém chega a ser pesquisador, a ser cientista, 

se ele não domina os conhecimentos já existentes na área em que ele se propõe a ser 

investigador, a ser cientista” Saviani (1991, p. 51). Deste modo, apenas um ensino sólido 

poderá sustentar pesquisas relevantes, que sejam verdadeiramente acréscimos de valor ao 

patrimônio científico e tecnológico já existente. 

Entendemos que os processos de ensino e de produção de conhecimentos 

possibilitam que professores e alunos interfiram direta e indiretamente sobre a realidade social 

a partir de necessidades nela identificadas, numa dinâmica que reconhece a prática social 

como importante critério valorativo do que se produz, tanto em relação aos conhecimentos, 

bens e serviços, quanto em relação às capacidades desenvolvidas nos formandos. 

Não se trata, porém, de conceber a intervenção ou extensão apenas como uma 

oportunidade de treinamento no qual o aluno realizará gratuitamente o que executará 

futuramente mediante honorários ou ainda, promovê-la com caráter eminentemente 

retributivo e assistencialista. Tais preceitos extensionistas devem ser superados. Moraes 

(2001, p.70) afirma que: “Extensão deve ser entendida, precisamente, como extensão de 

pesquisa e ensino. Não o contrário: devemos vigiar para que a pesquisa e o ensino não se 

transformem em uma extensão de serviços e convênios, sendo por eles determinados, no 

conteúdo, na forma e [...] nos recursos e manutenção” 

Não compreendemos o trinômio ensino-pesquisa-extensão como tarefas 

individualizadas requeridas em todas as disciplinas, mas articulados a uma formação 

interdisciplinar pautada na superação das fragmentações gestadas pelo pensamento cartesiano. 

A indissociabilidade desse tripé como fundamento metodológico do ensino superior reflete   

um   conceito  de     qualidade  do   trabalho  acadêmico  que favorece     a aproximação   
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entre      universidade    e     sociedade, a auto-reflexão crítica, a emancipação teórica e prática 

dos estudantes e  o significado social do trabalho acadêmico. 

Essa indissociabilidade deve ser contemplada no Projeto Político Pedagógico do 

curso. Dessa maneira, postulamos que a superação da dicotomia entre ensino e pesquisa no 

curso de formação está diretamente relacionada à política de valorização da pesquisa 

empreendida pela instituição formadora, como, também, com o compromisso do professor 

universitário com esta articulação e vice-versa.  

Outrossim, concebemos que a lógica profissional se constrói a partir de muitos 

elementos a serem adotados nas práticas pedagógicas dos cursos de formação dentre elas 

destacamos  

� o conhecimento dos diferentes campos profissionais possíveis;  

� incentivo à autonomia através da pesquisa;  

� busca de relações interdisciplinares, visando a construção de novos 

conteúdos pedagogizados com aplicabilidade no dia a dia do futuro 

profissional; 

� conhecimento de ambientes de trabalho na própria universidade e fora dela, 

bem como de profissionais envolvidos em instituições educacionais; 

� possibilidades de divulgação científica oferecidas pela extensão 

universitária;  

� protagonização dos estudantes na realização de seminários. 

 Esses elementos possibilitam o aprofundamento e ampliação dos estudos 

desencadeando a elaboração e reelaboração de conhecimentos que permitam uma formação 

para a intervenção crítica, reflexiva e criadora nas atividades profissionais que o egresso 

venha a exercer em sua área de atuação. Além disso, a adoção do eixo ensino-pesquisa-

extensão como tripé indissociável servirá como elemento integrador da formação teórico-

prática ao longo do curso, visto que uma das maiores limitações que o curso em questão 

apresenta segundo a fala das egressas é o distanciamento teoria-prática. 
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3.4 O QUE APREENDEMOS QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DO 
CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 

Tomando como premissa o tema central desse trabalho, neste tópico pretendemos 

refletir a luz das falas das professoras, sobre as contribuições e limitações do referido curso 

para a formação e prática pedagógica de professores que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Nesta direção tomando como referência os pontos em comum de suas falas e o 

que colocaram com contribuições e limitações principais, analisamos que os pontos centrais 

de suas concepções sobre o Curso de Pedagogia do CAJIM estão em torno das categorias 

ilustradas abaixo. 

   
CONTRIBUIÇÕES          X               LIMITAÇÕES 

                                               
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA      RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA 

 
 

Em relação às contribuições do curso para a sua formação profissional foi 

unânime, entre as professoras, a compreensão de que o Curso de Pedagogia contribui para a 

formação de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental oferecendo conhecimento 

teórico. Nas entrevistas as professoras apontam que a abordagem de conhecimentos teóricos 

foi predominante no curso. Um aspecto que elas enfatizam ser positivo por ser bem trabalhado 

pelos professores formadores, mas que deixa a desejar por ficar na maioria das vezes no plano 

teórico sem uma relação com a prática. As mesmas professoras destacam como principal 

limitação o distanciamento entre teoria-prática. Podemos constatar isso a seguir, nos 

depoimentos das professoras: 

 

A parte teórica é muito boa e enriquecedora, abre horizontes para o 
professor, [...] a limitação é a ausência da parte prática dos conteúdos [...] 
quando acaba o curso estamos preparados para concursos e se dá bem, mas 
para atuar na sala de aula estamos limitados (Professora D). 
 
Eu resumo como contribuição a parte teórica [...] o que estudei na teoria, os 
trabalhos, as pesquisas, as leituras me situaram. Quanto às limitações é a 
escassez da prática no curso, da investigação [...] a relação teoria-prática é 
muito limitada, o ciclo ensino-pesquisa-extensão está ainda muito destoado 
(Professora C). 
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Podemos perceber que a base do curso foi uma formação centrada na transmissão e 

aquisição de conteúdos, não havendo uma articulação mais acurada entre a teoria e a prática. 

O que difere do que nos aponta Imbernòn (2002, p.35) quando diz que o conhecimento 

pedagógico se constrói e reconstrói em sua relação com a teoria e a prática. “O conhecimento 

pedagógico se legitima na prática mais do que no conhecimento das disciplinas”. 

Tomando como referência as falas das professoras e o que observamos em sua 

prática pedagógica percebemos que apesar delas afirmarem ter um embasamento teórico 

amplo, demonstram não ter completas clareza, segurança e firmeza em seus procedimentos de 

ensino, como vemos diante das dificuldades já mencionadas no decorrer desse capítulo, 

acreditamos que quando um profissional está bem fundamentado ele sabe transpor para sua 

prática aquele conhecimento, ou seja,  sabe criar situações de aprendizagem e intervir com 

segurança diante daquelas situações. 

Sabemos que não cabe mais pensar formação de professor como receituário, é 

necessário ter clareza que professor não é apenas executor, mas, pensador. Não exercem 

uma ação mecânica, que pode seguir passos, ritos, dicas. Não se capacita verdadeiramente o 

professor senão desenvolvendo-lhe a capacidade do pensar, refletir na sua prática, intervir de 

maneira consciente e eficaz; acompanhar, com um olhar de pesquisador e cientista, o processo 

de aprendizagem dos seus alunos. 

No campo de atuação das professoras egressas há necessidade do professor ser 

polivalente, trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrange desde cuidados 

básicos essenciais até saberes específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. 

Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do profissional 

que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, 

debatendo com seus pares, dialogando com a família e a comunidade e buscando informações 

necessárias para o trabalho que desenvolve. De acordo com as falas das professoras vemos 

que elas têm essa abertura para reflexão, mas revelam ainda, uma fundamentação teórico-

prática com pouca firmeza em saber o que está fazendo, o que precisa aperfeiçoar na busca da 

observação, questionamentos, argumentações, enfim, procedimentos de um professor 

pesquisador.  

Apesar de ter ficado explícito a preocupação com o desenvolvimento integral dos 

discentes e atender as suas necessidades, preocupando-se com o quê, quando e como 

trabalhar, revelam fragilidade nesse aspecto, parece-nos faltar-lhes maior segurança da parte 

das egressas no conhecimento dos conteúdos que ministram, pois que lhes falta é uma visão 

mais ampla e criativa nos procedimentos de ensino.  
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Contudo, notamos positivamente o interesse das egressas aprofundarem seus 

conhecimentos, revendo suas posturas frente a sua prática pedagógica, despertando para o 

interesse de dá continuidade aos estudos, inclusive todas elas estão fazendo um curso de pós-

graduação, elas ressaltam que a formação não termina com o encerramento do curso, mas vai 

se constituindo nos cursos de aperfeiçoamento que vão fazendo e no redimensionamento da 

prática pedagógica diária. Neste sentido, deram destaque especial à importância de novos 

estudos para superar as dificuldades que mencionaram vivenciar no seu fazer pedagógico.  

Tomando como premissa a idéia de Tardif (2002, p.119) que enfatiza “(...) assim 

como não existe trabalho sem técnica, também não existe processo de ensino-aprendizagem 

sem pedagogia”. Ainda, há que se refletir que a Educação não se faz apenas na academia, por 

meio da formalidade de um curso. Ela ultrapassa suas paredes e abarca todas as possibilidades 

de interação social que constituem o dia a dia de um sujeito. 

A necessidade profissional de cada egresso leva-o a considerar que as disciplinas 

não são completas, justamente pelo curso não ser absoluto, pois, quatro anos são insuficientes 

para garantir algo que somente a experiência pedagógica traz ao docente: “habilitar e 

especializar” os educandos para o fazer político  e o pedagógico que a vida profissional exige. 

Há na formação profissional um saber experiencial do qual a formação acadêmica 

não dá conta, e provavelmente é por esse motivo que os egressos avaliam o curso de maneira 

mais negativa com relação a sua praticidade que a valorização do saber fazer das professoras, 

um aspecto que precisa ser considerado durante a formação, sem, no entanto, ignorar, a 

necessidade de estimulá-las e conscientizá-las a irem além do conhecimento, para a tomada de 

consciência, sobre o que se faz, sobre o que se pensa, sobre aquilo que se quer. 

É preciso repensar as relações entre instituições formadoras e instituições campo 

de atuação do profissional que se está formando. Construir nos projetos de formação, uma 

relação que não seja atravessada por modelos de transmissão de conhecimentos. 

Universidades e escolas precisam estabelecer parcerias onde os saberes, que de um lado são 

de natureza teórica e, de outro, de natureza prática, complementam-se, estimulando 

construções em ambos os sentidos: a teoria alimentando a prática e a prática gerando novos 

questionamentos capazes de redimensionar as teorias. 

Com a sugestiva afirmação de que “não há docência sem discência”, Freire (1997) 

desenvolve o raciocínio de que a relação Teoria/Prática impõe, ao docente, uma reflexão 

crítica constante; convencido de que ensinar não é transferir conhecimento, mas, sim, criar as 

possibilidades para a produção/construção desse conhecimento, o professor precisa, também, 
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ser consciente de que quem ensina aprende ao ensinar, assim como quem aprende ensina ao 

aprender.  

Infelizmente no curso de Pedagogia analisado pelas egressas, constatamos ainda 

uma limitação neste sentido, visto que, se a teoria mobiliza o andamento do curso, a prática se 

afasta. As entrevistadas põem em evidência a importância dos estudos teóricos, mesmo com 

toda a dispersão decorrente das diferentes filiações disciplinares.  

Contudo, teceram várias críticas à parte prática, seja pela sua ausência, seja pela 

sua inconsistência, deixaram claro que seu afastamento do curso de certa forma foi prejudicial 

à sua formação porque limitou a construção dos referenciais pedagógicos no que concerne a 

um melhor conhecimento do contexto de atuação profissional. Sobre essas limitações as 

egressas afirmam: 

 
O Curso nos ensina a ser um pouco de psicólogo, sociólogo, filósofo [...] 
mas por outro lado é muito desvinculado da realidade de sala de aula 
(Professora A). 
 
No Curso agente ver todo um arcabouço teórico, discute os assuntos no nível 
do ideal, mas na prática, nas escolas as coisas acontecem de forma diferente 
lá estamos dentro do real (Professora B). 
 

 

Pela ótica das professoras, a formação pautou-se numa concepção de 

conhecimento oriundo das ciências da educação e das demais ciências e a prática, um 

elemento conceitual constituidor da pedagogia, parece não ter encontrado entrada no seu 

próprio curso. Concordamos com Gauthier (1998, p. 34), que diz: 

 
 

A profissionalização do ensino tem, não somente uma dimensão 
epistemológica, no que diz respeito à natureza dos saberes envolvidos, mas 
também uma dimensão política, no que se refere ao êxito de um grupo social 
em fazer com que a população aceite a exclusividade dos saberes e das 
práticas que ele detém. 

 

 

Partindo desse enfoque de formação docente alguns autores abordam a questão dos 

saberes dos professores num viés epistemológico, tomando como ponto de origem e 

referência, a prática pedagógica em execução. Dentre eles podemos destacar Tardif (2002) e 

Gauthier (1998) os quais se detiveram na questão dos saberes dos professores, buscando 

explicar como no dia-a-dia da sala de aula este vai elaborando um saber sobre a sua profissão. 

     Uma epistemologia da prática profissional para Tardif (2002) tem a finalidade de 

revelar os vários saberes que dão identidade à docência, sua natureza, compreendendo como 
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são integrados, concretamente, nas tarefas cotidianas; como estes professores os incorporam, 

produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos recursos inerentes às 

suas atividades de trabalho.  

     Segundo Tardif (2002) o saber docente é um saber plural, e estes saberes não são 

nem produzidos, nem legitimados pela prática dos professores. Estabelecem uma relação de 

exterioridade com os docentes, pois não são definidos pelos mesmos, mas pelas instituições 

formadoras ou empregadoras ou pelas políticas educacionais. Ou seja, sofre interferências 

externas. 

                 Para Gauthier (1998) ao ensinar o professor mobiliza vários saberes formando uma 

espécie de reservatório do qual se abastece para responder às exigências específicas de sua 

situação concreta de ensino. Ele identifica também um repertório de saberes próprios ao 

ensino, esse repertório representa um subconjunto do reservatório geral de conhecimentos do 

professor e tem origem nas pesquisas realizadas em sala de aula. 

Gauthier (1998) assim como Tardif afirma que os saberes dos professores devem 

ser identificados num contexto real e complexo onde ocorre o ensino. Em congruência com 

Tardif aponta a necessidade dos professores constituírem uma identidade profissional a partir 

da utilização dos vários saberes elaborados antes, durante e após a formação inicial. 

Entendemos que o contexto de atuação profissional docente requer ações que 

envolvem compreensões intervenções e que implicam em inovações, mudança de concepções, 

ações que personificam a sua profissionalidade. Compreendemos que o “nexo” com a “práxis 

educativa”, mencionado pelas entrevistadas, em falta no curso, é um dos componentes de 

formação que dá sentido ao saber pedagógico.  

Nem só a teoria, nem só a prática, mas a reunião mútua e dialética da teoria e da 

prática é o que faz emergir um pedagogo, percebemos a partir do discurso dos egressos, o 

reconhecimento da sua essencialidade para a consolidação dos conhecimentos trabalhados no 

curso, uma vez que a articulação da prática com a teoria faz com que assumam uma postura 

mais reflexiva.  

Dentro das contribuições do curso para a formação das egressas entrevistadas, 

notamos através de suas falas que ao destacar a fundamentação teórica de forma significativa, 

elencam algumas disciplinas como eixo que deram sustentação a construção e 

aprofundamento nas questões de processo de aprendizagem e no direcionamento mais 

elaborado de sua prática pedagógica. Podemos ver isso endossado nas falas abaixo: 
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A fundamentação é significativa, a gente ver todos aqueles fundamentos 
principalmente a Psicologia que apresenta como a criança aprende e se 
desenvolve, como os adolescentes se desenvolvem, de como os autores vêem 
esse processo de aprendizagem [..] aquelas teorias enfatiza como Vygotsky 
pensa, como Piaget pensa, como as abordagens enfatizam a aprendizagem. 
(Professora A)  

 
Disciplina como Literatura Infantil, Educação Infantil me deram muito 
subsídio para minha prática, as Psicologias me deram muito suplemento na 
questão de ter uma compreensão clara sobre a aprendizagem, o 
desenvolvimento dos meus alunos. (Professora C) 
 

 

Nesse mesmo sentido é dado destaque ainda, as disciplinas de Princípios da 

Educação Infantil pela Professora A, Processo de Alfabetização pela Professora B e os 

Ensinos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia pela professora C. 

Apesar de mencionarem que os conteúdos trabalhados são adequados, fazem uma restrição 

quanto a forma que são desenvolvidos, ou seja, enfatizam que há uma necessidade de 

melhoramento nas metodologias utilizadas pelos professores formadores, no tocante, a utilizar 

procedimentos que propiciem aos formandos fazer a transposição dos conteúdos trabalhados 

para a prática. 

Mais uma vez a relação teoria-prática se faz presente como um ponto de limitação 

no desenvolvimento do curso. Contudo, elas fazem um respaldo á algumas aprendizagens 

significativas que foram construídas por intermédio da formação que elas tiveram o longo dos 

quatro anos de graduação em Pedagogia enfatizando como conhecimentos principais que foi 

possível desenvolver: 

 
QUADRO 12: PRINCIPAIS CONHECIMENTOS CONSTRUÍDOS  

PELAS EGRESSAS DURANTE O CURSO 
 

CONHECIMENTOS 
� Perceber como o ser humano, a criança elabora o desenvolvimento do conhecimento. (A) 
� Compreender como a criança aprende; (B) 
� Olhar a criança enquanto ser humano e social; (B) 
� Uma visão humana e social, uma visão cidadã do processo de ensino-aprendizagem. (B) 
� Saber o que é ser professor, ir para a sala de aula com objetivos; (C) 
� Ver a profissão professor de forma mais humana; (C) 
� A importância de ser um professor reciclável; (D) 
� Formar o hábito de leitura. (D) 
Dados colhidos na entrevista com as egressas em 2008.1  
 

Observando esses conhecimentos e/ou capacidades citados pelas egressas 

percebemos que estão voltados para uma tomada de consciência sobre o seu papel dentro do 
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contexto de uma sala de aula, para uma sensibilidade de que como os profissionais da 

educação devem perceber a importância do compromisso humano e social no exercício de sua 

função.  

Outro aspecto interessante foi a questão delas enfatizarem que passaram a 

compreender como a criança se desenvolve e constrói o conhecimento. Refletindo sobre isso 

nos reportarmos as observações realizadas em sua sala de aula no que concerne a prática 

pedagógica e o que nos chama atenção é que apesar de afirmarem ter um conhecimento de 

como esse processo ocorre não há uma articulação com os procedimentos que utilizam, como 

já explicitamos anteriormente demonstram fragilidade e limitações no momento de fazer a 

transposição desses conhecimentos no exercício da prática. Contudo, é louvável o interesse 

que elas têm em trabalhar de maneira significativa e dinâmica, a preocupação que 

demonstram em estarem mais preparadas para o enfrentamento das dificuldades do dia-a-dia 

de sala de aula.  

Pautando-se nessas premissas achamos viável relembrar o paradigma do 

profissional reflexivo postulado por Schön que o desenvolveu visando combater a ilusão de 

que a ciência oferecia uma base de conhecimentos suficiente para uma ação racional. Grande 

parte dos problemas tratados por um profissional não figura nos livros e não pode ser 

resolvida apenas com a ajuda dos saberes teóricos e procedimentais ensinados. A partir dessa 

constatação, Schon defende que o grande desafio na formação de professores é criar 

ambientes de análise da prática, ambientes de partilha das contribuições e de reflexão sobre 

como se pensa, decide, comunica e reage em uma sala de aula.  

É partindo desse pressuposto que ele propõe que a formação dos profissionais não 

mais ocorra nos moldes de um currículo normativo, que primeiro apresenta a ciência, depois a 

sua aplicação e por último um estágio que supõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos 

técnico-profissionais. O profissional assim formado, conforme a análise de Schon, não 

consegue dar respostas às situações que emergem no dia-a-dia profissional, porque estas 

ultrapassam os conhecimentos elaborados pela ciência e as respostas técnicas que esta poderia 

oferecer nunca estão plenamente formuladas.  

Assim sendo, Schön (1987) apud Gómez (1997, p.34) reconhece a limitação do 

modelo de racionalidade técnica, quando afirma:  

 

As zonas indeterminadas da prática - incerteza, singularidade e conflito de 
valores - escapam aos cânones da racionalidade técnica.Quando uma 
situação problemática é incerta, a solução técnica do problema depende da 
construção prévia de um modelo bem definido - o que em si mesmo não é 
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uma tarefa técnica. Quando um prático reconhece uma situação como única, 
não pode tratá-la apenas através da aplicação de teorias e técnicas derivadas 
do seu conhecimento profissional. E, em situações de conflito de valores, 
não há metas claras e consistentes que guiem à seleção técnica dos meios. 
Contudo, são precisamente estas zonas indeterminadas da prática aquelas 
que os profissionais práticos e os observadores críticos têm vindo a 
considerar, ao longo das últimas duas décadas e de uma forma cada vez mais 
clara como centrais para a sua prática profissional.  

 
Se o modelo de racionalidade técnica é incompleto, uma vez que ignora as 
competências práticas requeridas em situações divergentes, tanto pior para 
ele. Procuremos, em troca, uma nova epistemologia da prática, implícita nos 
processos intuitivos e artísticos que alguns profissionais, de fato levam a 
cabo em situações de incerteza, instabilidade, singularidade e conflito de 
valores. 

 
 

Assim, valorizando a experiência e a reflexão na experiência, conforme Dewey, e 

o conhecimento tácito, Schön propõe uma formação profissional baseada numa epistemologia 

da prática, ou seja, na valorização da prática profissional como momento de construção de 

conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta, e o reconhecimento do 

conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato.  

Esse conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, que 

está na ação e que, portanto, não a precede. É mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, 

configurando um hábito. No entanto, esse conhecimento não é suficiente. Frente a situações 

novas que extrapolam a rotina, os profissionais criam, constroem novas soluções, novos 

caminhos, o que se dá por um processo de reflexão na ação.  

A partir daí, constroem um repertório de experiências que mobilizam em situações 

similares (repetição), configurando um conhecimento prático. Este, por sua vez, não dá conta 

de novas situações, que colocam problemas que superam o repertório criado, exigindo uma 

busca, uma análise, uma contextualização, possíveis explicações, uma compreensão de suas 

origens, uma problematização, um diálogo com outras perspectivas, uma apropriação de 

teorias sobre o problema, uma investigação, enfim. A esse movimento, o autor denomina de 

reflexão sobre a reflexão na ação. Com isso, abrem-se perspectivas para a valorização da 

pesquisa na ação dos profissionais, colocando as bases para o que se convencionou denominar 

“professor- pesquisador de sua prática”.  

Encontramos em Schön (1992) uma forte valorização da prática na formação dos 

profissionais; mas uma prática refletida, que lhes possibilite responder às situações novas e às 

situações de incerteza e indefinição. O estudo hora apresentado revelou que desde o início do 

curso os alunos não são estimulados a exercitar a prática pedagógica, com o objetivo de 
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vivenciarem experiências e ampliá-las por meio de reflexões amparadas em referências 

teóricas específicas ao cotidiano da carreira docente.  

Observamos através das falas das egressas que existe a ausência de um espaço para 

relatos das experiências dos alunos, a revisão de temas e/ou conteúdos trabalhados até então, 

além de não oferecer oportunidade para que pudessem, antes de completar a sua formação, 

buscar respostas para as questões enfrentadas na prática pedagógica. Como endossa a fala das 

professoras:  

 
Eu acho que é uma falha agente só ter contato com a escola e uma sala de 
aula no final do curso, [...] quando fui pra o primeiro dia de estágio observar 
a escola e a sala de aula eu fiquei espantada [...]porque durante o curso 
agente não ver concretamente aquela realidade com que vamos lidar, [...] 
desde o inicio o curso não possibilitou esse contato pra você ver para você 
ver e perceber que você está sendo preparado para ser um profissional que 
vai lidar diretamente com aquelas crianças e com aquele 
contexto.(Professora A). 
 
Outro aspecto negativo é não haver um espaço no curso para uma reflexão 
em torno do que é vivenciado na prática, o estágio é pouco tempo e não dá 
para fazer análises muito sistematizadas das vivências no contexto da prática 
de sala de aula e da realidade do contexto escolar. (Professora C). 
 
Por que não fazer pesquisas em nossas escolas para agente ver o panorama 
educacional do contexto escolar? Eu acho que isso poderia ser feito durante 
todo o curso. Essa não é uma visão só minha, lembro que meus colegas de 
curso tinham as mesmas queixas. (Professora D). 

 

As expressões utilizadas pelas egressas denotam os efeitos subjetivos dos 

processos educacionais vivenciados e sistematizados na trajetória formativa da graduação, os 

quais são marcantes tanto em suas falas como em suas práticas. Há destaque para a convicção 

de que o estudo constante, a reflexão coletiva entre os profissionais e a troca de experiência 

são formas necessárias para a atualização e o fortalecimento da profissão de professor.  

Entendemos que é por este caminho que cada uma das “disciplinas” deve ganhar 

sentido no curso, por estarem todas buscando responder às questões que a prática provoca. 

Assim, a teoria aparentemente pronta e imutável dos planos de curso se coloca em 

movimento, sempre buscando atualização. No que diz respeito à prática, aparentemente sem 

teoria, acaba por revelar-se rica em teoria, que sempre está evidente para quem é capaz de ver. 

Neste sentido, postulamos que o professor formador tome a sala de aula como um espaço de 

conhecimento compartilhado como enfatiza Pérez Gómez (1996, p.86) quando afirma:  

 
Então, criar o espaço de compreensão comum requer um compromisso de 
participação por parte dos alunos e do professor num processo aberto de 
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comunicação. E quando os indivíduos e os grupos se envolvem em 
processos vivos de comunicação, os resultados e orientações são em certa 
medida sempre imprevisíveis. Os alunos devem participar na aula trazendo 
tanto seus conhecimentos e concepções como seus interesses, preocupações 
e desejos, envolvidos num processo vivo, em que o jogo de interações, 
conquistas e concessões provoque, como em qualquer outro âmbito da vida, 
o enriquecimento mútuo. Desse modo, o debate aberto na aula envolve a 
todos, em diferente medida, porque se apóia nas preocupações e 
conhecimentos que cada um ativa e compartilha. A função do professor é 
facilitar a participação de todos e cada um no fórum de trocas simbólicas 
em que a aula deve transformar-se; oferecer instrumentos culturais de maior 
potencialidade explicativa (que enriquecem o debate) e provoca a reflexão 
sobre as próprias trocas e suas conseqüências para o conhecimento e para a 
ação. 

 
 

No geral, percebemos que todos os egressos afirmam que o curso contribuiu para o 

enriquecimento pessoal e profissional, porém, dificuldades na articulação teoria-prática 

continuam presentes no cotidiano. Os conhecimentos assimilados, embora representem 

acréscimos ao exercício profissional, não são suficientes para concretizar uma prática 

pedagógica satisfatória. Dos comentários mais reveladores sobre os efeitos do curso foram 

recorrentes os que afirmam que se tornou uma professora mais participativa, investigativa, 

cidadã crítica  e mais segura em seus posicionamentos pedagógicos.  

Afirmam também que o curso ampliou, fez repensar sobre o processo de 

construção de conhecimento do homem em especial da criança em processo de alfabetização e 

enriqueceu a vida profissional e pessoal, propiciando embasamento para reconhecer que toda 

prática pedagógica está sustentada por determinadas posturas teóricas. O curso também 

alimentou anseios de busca pela formação continuada; desmistificou certos rituais na 

educação, abrindo novos caminhos; mudou a visão que tinham do aluno como um ser passivo, 

receptor de informações prontas, ajudando a vê-lo como possuidor de saberes e experiências 

que devem ser considerados no processo ensino-aprendizagem. O curso suscitou ainda a 

compreensão da dinâmica de construção do processo educacional ao longo da história, da 

ideologia contida nos livros didáticos, das inter-relações econômicas, socioculturais e 

educacionais. 

Por outro lado, há alguns depoimentos que levantam dúvidas sobre a contribuição 

do curso para o desempenho profissional. Destacamos, por exemplo, a afirmação de uma 

egressa enfatizando que “o curso precisa dar mais subsídios no sentido de trabalhar estratégias 

que preparem para o enfrentamento de problemáticas do dia-a-dia de sala de aula”. Essa 

declaração pode incitar várias conjecturas, inclusive, apegos aos manuais, à necessidade de 

bulas normatizadoras de atos que liberem o professor de sua implicação com a criação de 
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novas possibilidades para situações que estejam cristalizadas pela rotina. Como também 

falhas no curso, em relação à dificuldade dos cursos de formação docente em concretizar uma 

estrutura favorável à articulação entre teoria e prática, entre pesquisa da realidade e ensino.  

Talvez indique, também, a necessidade de respaldo institucional mesmo depois do 

término do curso, de tal maneira que a universidade esteja presente na escola durante e depois 

do curso, em formação continuada, com avaliação constante e questionamento conjunto entre 

escola, academia e órgãos contratantes. De qualquer maneira é interessante salientar que o 

CAJIM, em reformulação recente do curso, sentiu necessidade de maior articulação teoria-

prática.  

Os egressos do curso enfatizam como particularmente enriquecedores os 

momentos de seminários para troca de experiências entre pares durante a realização do curso. 

Com ressalva de que além desse procedimento poderiam selecionar outras estratégias que 

propiciem espaços para circulação da palavra visto que essa incita mudanças subjetivas que 

repercutem na prática. A Psicanálise nos ensina que a circulação da palavra é de fundamental 

importância na constituição da subjetividade, “sendo seres da linguagem, dependemos do 

discurso, pois é através dele e nele que tentamos compreender-nos” Speller (2004, p. 81).  

Ao contrapor as falas das egressas com as observações realizadas em sala de aula, 

pode-se verificar que os posicionamentos não são contraditórios nos dois tipos de 

instrumentos – entrevistas e observações. Os dados desse último indicam também 

dificuldades em aplicar a teoria à prática, apesar dos esforços empreendidos pelas egressas. 

São recorrentes as menções acerca da importância de valorizar e respeitar o aluno, sua história 

de vida e sua participação como sujeito da própria aprendizagem.  

Essas afirmações, ao centrarem no aluno o foco do processo ensino-aprendizagem, 

podem estar indicando predominância do escolanovismo na formação e atuação dos egressos. 

É notável o entusiasmo com que afirmam a mudança ocorrida na própria concepção de escola 

e de educação tradicionais em direção a uma nova visão de mundo e trabalho, numa 

perspectiva histórico-crítica e construtivista.  

Contudo, em suas semelhanças, os professores acreditam que os responsáveis pela 

fragilidade na qualidade do processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais por ordem de 

prioridade sejam os próprios alunos, que são considerados desinteressados, e que não recebem 

motivação familiar para isso. Pois há falta de interesse dos pais na educação dos filhos e estes 

acabam abandonando as aulas não valorizando o ensino e os professores.  

Depois vem uma crítica ao sistema, que não disponibiliza recursos suficientes para 

que os alunos tenham oportunidades diversas de aprenderem, a gestão da escola que ainda é 
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muito centralizadora na figura do diretor, não oferece espaços de discussões coletivas, 

planejamentos participativos e um acompanhamento e orientação pedagógica sistematizado. 

Por último a percepção de que há limitação em sua formação, tem dificuldade de lidar com a 

indisciplina na sala de aula, preparar aulas de maneira mais significativa e dinâmica e lidar 

com o processo de alfabetização.  

Concordamos com Severino (2002, p.11) ao afirmar que: 
 

 
Numa sociedade organizada, espera-se que a educação, como prática 
institucionalizada, contribua para a integração dos homens no tríplice 
universo das práticas que tercem sua existência concreta: no universo de 
trabalho, âmbito da produção material e das relações econômicas; no 
universo da sociabilidade, âmbito das relações políticas, e no universo da 
cultura simbólica, âmbito da consciência pessoal, da subjetividade e das 
relações intencionais.  

 

  

Educar nessas três esferas implica em ter-se o desenvolvimento do sujeito práxico 

como objetivo educacional, aqui em especial nos remetendo à graduação em Pedagogia 

defendemos essa postura, pois entendemos que a dupla função do ensino superior não pode 

ser dissociada. Visto que, se por um lado ele é via de formação profissional, implica em um 

conjunto de conhecimentos teóricos e domínios metodológico-técnicos, por outro é também 

via estruturante de recursos afetivos-cognitivos imprescindíveis para que os formandos 

conheçam o devido rigor, cientificidade e criticidade tanto nas dimensões técnicas do seu 

futuro exercício profissional como também nas condições histórico-sociais em que este 

exercício ocorrerá. 

Contudo, temos que dizer que os saberes provenientes da formação inicial não são 

tudo, além de não serem definitivos e acabados; pensamos que a formação inicial de 

professores é um espaço privilegiado para iniciar a construção desses saberes e a prática da 

análise de situações do contexto profissional do educador. 

 
3.5 SUGESTÕES PARA O APRIMORAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 

Para superar a dicotomia entre teoria e prática presente na Educação Superior, o 

grande desafio é desenvolver uma prática na formação do professor, que ultrapasse as 

relações usualmente estabelecidas, expressas na transmissão-assimilação de conhecimentos. 

Isto porque essas práticas têm favorecido um avanço no discurso dos professores, sem, 

contudo, apresentar mudanças substantivas nas suas práticas pedagógicas. Compartilhamos 
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com a idéia de Montalvão e Mizukami (2002), entre outros autores, quando indicam a 

necessidade de que nos cursos de formação sejam considerados os saberes e crenças que os 

professores trazem previamente e que se propiciem oportunidades de os mesmos refletirem e 

repensarem suas teorias pessoais. 

Além disso, o nível de abstração das disciplinas, nível esse de onde decorre a 

aprendizagem de conceitos amplos, unificadores de ordem diversa das diferentes áreas 

educativas deve possibilitar aplicação desses conceitos aos problemas reais e bem complexos 

da prática pedagógica concreta. 

É preciso, contudo, que essa formação inicial leve em conta os princípios 

pedagógicos estabelecidos nas normas curriculares nacionais: a interdisciplinaridade, a 

transversalidade e a contextualização, e a integração de áreas em projetos de ensino, que 

constituem hoje recomendações nacionais; a dupla relação entre teoria e prática e o papel da 

investigação ou da pesquisa nesses cursos. 

Uma das relações entre teoria e prática na formação do professor deve ocorrer na 

área de conhecimento especializado. Ora, se no futuro será necessário que o professor 

desenvolva em seus alunos a capacidade de relacionar a teoria à prática, é indispensável que, 

em sua formação os conhecimentos especializados que o professor está constituindo sejam 

contextualizados para promover uma permanente construção de significados conhecimentos 

com referência a sua aplicação, sua pertinência em situações reais, sua relevância para a vida 

pessoal e social, sua validade para a análise e compreensão de fatos da vida real. 

Outra relação entre teoria e prática que é específica da formação do professor: a 

aprendizagem da transposição didática do conteúdo, seja ele teórico ou prático. A prática do 

curso de formação docente é o ensino, portanto cada conteúdo que é aprendido pelo futuro 

professor em seu curso de formação profissional precisa estar relacionado com o ensino desse 

mesmo conteúdo na educação básica.  

Isso implica um tipo de organização curricular que, em todas as disciplinas do 

curso de formação, permita também: a transposição didática do conteúdo apreendido pelo 

futuro professor; e a contextualização do que está sendo aprendido na realidade da educação 

básica. Seguindo essa linha reflexiva enfatizamos que essa formação deve ser de natureza 

científica voltada para a reflexão de situações problemáticas do contexto da prática 

profissional do professor tendo como foco a profissionalização do egresso.  

No que concerne à prática pedagógica do referido curso entendemos que ela deve 

desenvolver-se nos seguintes aspectos: observação-análise, cooperação-intervenção e 

responsabilização pela profissão; desenvolvidos através de atividades diferenciadas ao longo 
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do curso, integradas nas unidades curriculares. É possível destacarmos que a formação 

profissional no curso de pedagogia lócus da pesquisa pode ser vista sob uma tríplice 

perspectiva: formar um profissional que possa atuar como docente; como gestor educacional e 

pesquisador. 

Para Nóvoa (1992) uma melhor adequação das práticas pedagógicas inovadoras 

depende, em grande medida, do incremento da qualidade da formação de professores. Para 

esse incremento contribui, de forma decisiva, a atenção dada à prática pedagógica dos 

cursistas, nomeadamente, ao estágio, concretizado através de atividades diferenciadas que 

incluem a observação, a análise e a responsabilização por atividades docentes. 

Compreendemos que o trabalho dos professores precisa ser imaginado a partir, de 

uma nova formação, das práticas e de um novo entendimento das políticas educacionais, 

entendida não como um conjunto de micro competências adicionadas, mas como uma 

realidade que privilegia a todo um sistema, onde se valorizam conhecimentos, capacidades, 

atitudes, níveis de adequação de intenções, todos expressos num conjunto de relações 

interpessoais e institucionais que determinam o exercício  adequado da profissão. 

Contudo, percebemos que embora na maior parte do tempo a formação de 

professores tenha lugar nas Universidades, no geral em quatro anos de licenciatura, dos quais 

existem dois períodos de estágio, a prática profissionalizante, isto é, o estágio, realizado em 

escolas do ensino básico, é definida nessa formação, ou seja, é uma iniciação da prática 

pedagógica que proporciona aos futuros professores o primeiro contacto  com as escolas, o 

que nem sempre acontece, porque apesar de fazer parte dos currículos do curso, dificilmente é 

concedida aos futuros professores  a vivência dessa prática na íntegra.  

No caso da instituição pesquisada, se realizam esses estágios. No entanto, há uma 

insatisfação demonstrada pelos egressos no que concerne ao tempo que o curso oferece para 

terem experiências no âmbito escolar. Afirmam que o estágio é pouco tempo para eles 

construírem uma visão mais complexa sobre o âmbito onde vai atuar como profissional. 

Portanto, como já mencionamos anteriormente pensamos ser necessária uma reflexão sobre o 

encaminhamento das atividades das disciplinas do curso, no sentido de que priorizem também 

atividades que possibilitem esse contato com o campo de atuação profissional do pedagogo. 

Postulamos que a observação, a reflexão em grupo, a vivência de experiências 

práticas, além dos estudos teóricos e a pesquisa facilita a construção de um conhecimento 

mais sistemático e isso não só deve ocorrer quando o pedagogo sai da universidade e vai para 

o seu âmbito profissional, mas deve iniciar no seu processo de formação durante o curso, pois 
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defendemos que o profissional do ensino deve ser capaz de enfrentar situações novas e de 

tomar decisões apropriadas de levantar dúvidas sobre seu trabalho.  

Vai muito além de apenas ensinar bem a fazer algumas contas de Matemática ou a 

ler. Ele precisa ter mais profundidade nesse fazer profissional, sabendo, por exemplo, o que 

acontece com o estudante que não aprende a lição e pensar estratégias que possam viabilizar 

uma melhoria nesse problema. É preciso ter postura de um pesquisador, vontade de aprender a 

fazer. Não basta diagnosticar problemas é muito mais que isso, pois é preciso ter uma prática 

questionadora, mas também testar idéias e/ou aprimorá-las. Quando o professor faz isso, tem 

possibilidade de gerir uma prática profissional mais qualitativa, conseqüentemente, tornar-se-

á um indivíduo mais autônomo. Para Nóvoa (1992, p.27): 

 

As situações conflitantes que os professores são obrigados a enfrentar (e 
resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto, 
características únicas: o profissional competente possui capacidades de auto 
desenvolvimento reflexivo. [...] 

O desenvolvimento profissional corresponde ao curso superior somado ao 
conhecimento acumulado ao longo da vida. Uma boa graduação é 
necessária, mas não basta, é essencial atualizar-se sempre, isso remete a 
necessidade da formação continuada no processo da atuação profissional, ou 
seja, há a necessidade da construção do saber, no processo de atuação 
profissional.  

 

Neste sentido, concebemos que a construção do conhecimento é cíclica e se 

processa durante toda a vida profissional. É preciso partir do pressuposto de que o ensino de 

um nível tem estreita correlação com outros níveis e que um complementa o outro. A prática 

pedagógica estará sempre nesse processo contínuo em busca da construção do saber, o que 

significa a constituição de uma conduta de vida profissional, possibilitando sempre uma 

releitura da função do professor como profissional reflexivo e da escola como organização 

promotora do desenvolvimento do processo educativo. 

Devemos salientar a importância de se ter clareza das opções teórico-

metodológicas, filosóficas e políticas, em todos os momentos de uma ação de formação, em 

especial, no momento de sua concepção. Hadji (2001) traz algumas contribuições para quando 

se pretende conceber uma proposta de formação. Para ele, um projeto de formação deve 

responder a três grandes questões: Com que objetivos se formam os professores? (valores que 

dão sentido ao projeto), Quais são as mudanças concretas visadas na pessoa e nas 

habilidades dos professores? (modelo do bom professor) e Que tipo de atividades privilegiar 
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para tornar verdadeiramente formativo o tempo da formação? (tipo de processo de formação 

privilegiado: centrada nas aquisições, na conduta ou na análise).  

Sabemos que a formação de um profissional é complexa, e que pode ocorrer 

desvios na mesma. Neste sentido, devemos equilibrar, de forma articulada, atividades de 

desenvolvimento pessoal e profissional; articular apropriação de saberes e construção de 

competências pedagógicas, são medidas que devem tomar a dianteira no desenvolvimento das 

propostas de formação desses cursos. Vemos que a universidade exerce um papel 

extremamente relevante no desenvolvimento científico, cultural e social de um contexto e que 

em particular o curso de pedagogia encontra-se imbricado em toda essa complexidade e no 

processo de formação na contemporaneidade, necessitando, portanto, repensar conjunta e 

criticamente os princípios de formação que têm pautado suas práticas e currículos.  

Na atual conjuntura educacional um dos aspectos discutidos está relacionado a 

melhorar a qualidade do ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de forma a garantir 

a todos os alunos condições de acesso à cidadania. Significa assegurar que o trabalho 

pedagógico do profissional da educação esteja amparado em uma boa formação acadêmica 

inicial que dê conta de responder ao quadro de déficit na qualidade do ensino-aprendizagem. 

Em razão disso, observando a urgência em se propor mudanças profundas que 

pudessem alterar o perfil dos cursos de formação de professores, em especial o curso de 

Pedagogia, na busca da formação de professores de melhor qualidade, foram aprovadas as 

novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia as quais vieram a requerer das 

Instituições de Ensino Superior que oferecem o referido curso uma reformulação nos seus 

Projetos Políticos Pedagógicos.  

Neste sentido, as sugestões aqui mencionadas têm a intenção de servir como mais 

uma referência que propicie uma reflexão aos grupos encarregados de repensar os PPPs do 

Curso de Pedagogia, visto que apresentamos ao longo desse trabalho dados, reflexões, 

análises das representações dos próprios egressos do referido curso e que atuam no campo 

profissional para que foram habilitados (anos iniciais do Ensino Fundamental), os quais 

expressaram as dimensões positivas e negativas do referido curso, acerca do preparo 

profissional a que ele se destina.  

A partir desse quadro exposto podemos ter um perfil do curso de pedagogia da 

instituição pesquisada o que nos possibilita perceber os aspectos que merecem um debruçar 

mais sistemático e reflexivo na reconstrução do PPP. Desta forma, propomos uma análise 
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mais reflexiva e de forma articulada sob as três funções básicas: pesquisa - ensino – extensão; 

uma maior reflexão por parte dos professores formadores com relação aos planos de trabalhos 

de suas disciplinas no sentido de suas disciplinas dá maior consistência a relação teoria-

prática (ponto de maior limitação citado pelos egressos); repensar o estágio supervisionado de 

maneira que abra mais espaço para discussão e proposição de alternativas de intervenção, de 

maneira que fortaleça a prática pedagógica desenvolvida no curso, de alguma forma, 

promovendo ações interativas entre o contexto de formação e o contexto de atuação 

profissional, simultaneamente promovendo ações de intervenção prática de acordo com as 

necessidades mais emergentes, sempre relacionadas com as tarefas do ensinar e do aprender.  

Percebemos que o grande desafio na formação de professores consiste em criar 

cada vez mais ambientes de análise da prática com base nas teorias trabalhadas no curso, 

levando os seus alunos a compreenderem a sua prática pedagógica como lócus de atualização 

e produção de conhecimento. Desta forma, desde o início do curso os alunos devem ser 

estimulados a exercitar a prática pedagógica com o intuito de possibilitar a revisão de temas 

e/ou conteúdos trabalhados até então, além de oferecer oportunidade para que possam, antes 

de completarem a sua formação, buscar respostas para as questões enfrentadas na prática 

pedagógica.  

Contudo, o sucesso do trabalho desenvolvido nas disciplinas está fortemente 

relacionado à postura que os professores assumem no desenvolvimento das suas propostas de 

trabalho, ou seja, o entendimento da relação teoria e prática por parte dos alunos depende da 

forma como essa relação é compreendida pelos professores formadores.  

De acordo com as análises vemos que os componentes: Pesquisa e Prática 

Pedagógica constituem o grande nó das limitações do curso contribuindo assim para o 

enfraquecimento da relação teoria e prática. Assim, cabe aos envolvidos na reformulação do 

PPP do curso repensar alternativas que fortaleçam esses pilares. Não queremos, contudo, 

tomar a prática como algo absoluto numa relação mecânica, mas como objeto de pensamento; 

captando-a em estado teórico; tomando-a como objeto de reflexão, como objeto de 

conhecimento, como atividade socialmente construída. Ou seja, retornar sempre 

dialogicamente, da prática à teoria e da teoria à prática. Sabemos que a construção da 

identidade docente necessita da constante articulação dialética entre as diferentes dimensões 

da docência: aspectos técnicos, científicos, político-sociais, psicopedagógicos, ideológicos e 

ético-culturais. Nesse sentido, apenas a inserção na escola não garante a prática reflexiva. É 

preciso considerar os aspectos globais presentes nas diferentes práticas sociais que ocorrem 

no contexto escolar.  
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Pensando dessa forma, a formação de professores deve oferecer instrumentos 

pautados nas dimensões: profissional (construída na concretude e dinamicidade do seu 

cotidiano); epistemológica (a qual possibilita uma ruptura com o senso comum e uma 

conscientização por parte dos docentes do quanto eles são responsáveis pela visão que os seus 

alunos estabelecerão com o saber, com os conhecimentos, sejam eles teóricos ou práticos); 

política (conscientização de que o processo educativo sofre influência das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais da nossa sociedade e que por isso o professor deve estar 

sempre atualizado, de modo a enfrentar, de maneira efetiva, os desafios colocados pela 

realidade). Articuladas a essas dimensões prioritariamente devem está a pesquisa, a reflexão e 

a investigação das práticas docente. Convém citar Freire (1996, p.56-57):  

 
 

Entendendo-se que o conhecimento é uma busca permanente, admitimos 
que ele é prático, pois se dá graças ‘a experiência prática do sujeito que nela 
se relaciona permanentemente com o objeto’. Por outro lado, admitimos que 
o conhecimento é social: a inter-relação dialética sujeito-objeto só é 
possível, no que se refere ‘a construção do conhecimento na complexa e 
variada trama das relações dos homens com os outros homens. Por fim, 
entendemos que o conhecimento é histórico, construído pelos homens 
através dos tempos, em uma luta incessante pela apreensão do objeto, em 
um ‘longo e difícil caminho da ignorância ao conhecimento’, em um 
processo que, como a própria prática social, vai ao pensamento complexo 
ao pensamento mais complexo. Isso significa que, para nós, o conhecimento 
jamais é dado ou está acabado, mas, ao contrário está sempre em 
construção.  

 

É essencial, no entanto, afirmarmos que para o docente ser capaz de sistematizar o 

que faz, porque faz, para que faz é necessário que tenha uma gama de conhecimentos teóricos. 

Nesse sentido, as teorias têm como objetivo oferecer subsídios para que os professores 

possam interpretar as realidades econômicas, sociais e culturais de um mundo cada vez mais 

complexo e, dessa forma, estabelecer finalidades para agir eficazmente diante das situações 

concretas. Becker (1993, p. 36) afirma que: 

 
 

O conhecimento aparece como tributário de uma fonte externa ao sujeito. A 
teoria vem de fora trazida pelo professor; não se questiona sobre sua 
origem. A prática é um recurso sensorial que permite a retenção da teoria 
pelo sujeito da aprendizagem; não se interroga a respeito de suas condições 
prévias. Os questionamentos, se existem, terminam por aí. Trata-se de uma 
concepção estática, empirista do conhecimento.  
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Becker tenta ressaltar é que as práticas docentes se tornam preciosas na medida em 

que somos capazes de refletir sobre elas. E que essa reflexão advinda de nossos 

conhecimentos - teóricos e práticos - propicia a construção de novos conhecimentos (teorias), 

o que nos fará avançar em nossas práticas futuras. A necessidade de uma postura reflexiva por 

parte do professor se dá devido à crescente complexidade das questões que envolvem as 

tarefas do seu ofício, que já não podem mais ser vistas como reduzidas ao domínio dos 

conteúdos das disciplinas e às técnicas para transmiti-los. 

Além disso, espera-se do professor que ele analise a educação como um 

compromisso político, permeado de valores éticos e morais, e que seja capaz de conviver com 

a mudança e a incerteza. Desse modo, nossa sugestão as instituições formativas que oferecem 

o curso de pedagogia é que essa dinâmica de pensamento se inicie no próprio lócus de 

formação do professor para daí se alargar para o seu âmbito de atuação profissional. Para isso, 

é necessário que se instaure uma nova compreensão da formação de professores nas IES e 

dela imprima uma nova ação formativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

Neste trabalho constatamos que a formação do Pedagogo é uma tarefa complexa e 

que as políticas, até então adotadas pelo Estado para a definição do seu campo de atuação, 

pouco contribuíram para o avanço e a melhoria da educação escolar brasileira. A história da 

polêmica trajetória do Curso de Pedagogia brasileiro e de suas regulamentações gerada, no 

momento da sua criação, pela adoção de um padrão nacional de formação de professores na 

universidade brasileira (1939) permaneceu em vigor, mesmo com as mudanças ocorridas em 

1961 em decorrência dos postulados da LDB nº 4.024 e das imposições das leis da ditadura 

militar de nº5.540/1968 (Reforma Universitária) e nº 5.692/1971 (Reforma do Ensino de 1º e 

2º Graus) e com a Lei nº 9.394/1996, bem como de toda regulamentação feita pelo Conselho 

Federal de Educação e o atual CNE o qual estabeleceu as novas Diretrizes Nacionais para o 

Curso de Pedagogia nº 01/2006 . 

As informações obtidas e os dados levantados durante o percurso trilhado na 

presente investigação permitiu verificar que a docência como a base da identidade do 

pedagogo, definida pelo Movimento dos Educadores a partir da década de 1980, ainda 

permanece como princípio orientador da proposta curricular desse curso - a habilitação do 

Curso de Pedagogia oferecido pelo CAJIM se volta para a formação do professor da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.  Apesar de termos  constatado que a 

docência nesse currículo não é posta como terminalidade uma vez que se verifica o cuidado 

em apresentar aos alunos do curso as possibilidades de atuação do pedagogo em outros 

espaços educativos como as próprias DCN postulam. 

A análise do conjunto dos dados indica que nas experiências em andamento  da 

reformulação do novo currículo do curso de Pedagogia é evidenciada uma preocupação 

constante com a efetivação de práticas que formem um educador crítico, que desenvolva uma 

práxis pedagógica que contribua com a minimização das desigualdades presentes nessa 

sociedade e com os baixos índices de qualidade da educação básica. Isso, denota uma 

concepção de formação progressista alicerçada no paradigma “reconstrucionista social” 

abordado por Liston e Zeichner (1993). Verifica-se, que essa concepção, apresenta uma 

tendência evolutiva, promovendo uma formação de qualidade, que alie aprofundamento 

teórico-epistemológico com os ideais descritos. 

Verificamos que a relação entre teoria e prática, nos marcos teóricos defendidos 

nesse estudo ainda consiste em um ideal a ser alcançado. As observações permitem afirmar 

que ela já não se apresenta conforme os modelos definidos por Brzezinski (1995) de 



162 
 

“justaposto” e nem “associativo”. O que tem favorecido a integração entre os professores e 

uma teoria mais próxima da prática são as práticas educativas. A afirmação de que ainda não 

se pode considerar o desenvolvimento de uma prática curricular como “visão de unidade” 

(Brzezinski, 1995), justifica-se pelas barreiras postas pela própria estrutura dessa instituição, 

que se volta para o modelo departamental. 

Com base nas falas das egressas e pelas análises que fizemos ao longo desta 

pesquisa, percebemos que:  

� a teoria na formação inicial é imprescindível para que os egressos possam alcançar 

níveis cada vez mais apurados de reflexão ao analisarem e repensarem suas práticas. 

Ao sistematizá-las, reconhecem-se como capazes de criar novas e se tornam autores. É 

a partir desse reconhecimento que compreendem o seu lugar na sociedade como 

profissionais e como pessoas, encarnando em si mesmos exemplos da relação teoria e 

prática.  

� o grande desafio na formação de professores consiste em criar cada vez mais 

ambientes de análise da prática com base nas teorias trabalhadas no curso, levando os 

seus alunos a compreenderem a sua prática pedagógica como lócus de atualização e 

produção de conhecimento. Entendemos que a prática possibilita o aluno reconhecer 

suas dificuldades e/ou limitações de atuação profissional.  

� desde o início do curso os alunos devem ser estimulados a exercitar a prática 

pedagógica com o intuito de possibilitar a revisão de temas e/ou conteúdos trabalhados 

até então, além de oferecer oportunidade para que possam, antes de completarem a sua 

formação, buscar respostas para as questões enfrentadas na prática pedagógica.  

� o sucesso do trabalho desenvolvido nas disciplinas está fortemente relacionado à 

postura que os professores assumem no desenvolvimento das suas propostas de 

trabalho, ou seja, o entendimento da relação teoria e prática por parte dos alunos 

depende da forma como essa relação é compreendida e desenvolvida pelos professores 

formadores.  

� o componente curricular Prática de Ensino e Estágio pouco contribui para o 

entendimento da relação teoria e prática por parte dos egressos se no decorrer do curso 

não já vier havendo uma abertura maior para essa relação teoria-prática no 

desenvolvimento das disciplinas oferecidas no curso como também,  tenha sido dada 

maior ênfase à pesquisa e extensão. Neste sentido, embora grandioso em sua 

concepção esse componente – Prática de Ensino e Estágio torna-se um ponto de 

limitação no desenvolvimento do currículo. 
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� há uma conscientização e entendimento, por parte dos egressos, quanto ao papel 

assumido por quem se diz pesquisador de sua prática.  

� os egressos vêm buscando, a partir de suas práticas em sala de aula, alcançar um 

equilíbrio entre os saberes dos alunos e o conteúdo sistematizado pelas várias ciências 

(acervo cultural da humanidade), ensejando uma renovação dos fundamentos 

epistemológicos de suas práticas, têm a intenção de fundamentá-las e ser capazes de 

negá-las, reavaliá-las e ressignificá-las, visto que, reconhecem a necessidade de 

ampliar sua formação devido as suas limitações na prática pedagógica e os dilemas 

que enfrentam no cotidiano escolar.  

� o curso criou ambientes para que o egresso trabalhasse sobre si mesmo, seus medos e 

suas emoções, incentivando no desenvolvimento da sua pessoa e de sua identidade.  

� os egressos entendem que é a partir da inseparabilidade entre a teoria e a prática que o 

professor constrói conhecimentos, uma vez que o docente só é capaz de sistematizar o 

que faz, por que faz, para que faz se tiver uma gama de conhecimentos teóricos.  

� os egressos demonstram uma grande preocupação em dar continuidade aos seus 

estudos, pois reconhecem que a profissão docente requer um constante processo de 

atualização.  

A partir dessas conclusões, podemos afirmar que o curso de Pedagogia do CAJIM 

vem buscando construir uma nova concepção epistemológica de formação de professores. 

Procurando, de forma mais sistemática, romper com modelos considerados anacrônicos, nos 

quais predominava uma relação entre teoria e prática pautada em uma profunda submissão 

dos saberes da prática aos saberes teóricos. Precisa haver ainda um avanço na reconstrução 

epistemológica da relação entre teoria e prática através, fundamentalmente, da busca de 

interação, do diálogo entre o campo teórico e o campo prático. Visto que, como bem reflete 

Houssave (2004, p.10): 

 

 
Se a Pedagogia é a reunião mútua e dialética da teoria e da prática educativa 
pela mesma pessoa, o Pedagogo é, antes de mais nada, um prático-teórico 
da ação educativa. O Pedagogo é aquele que procura conjugar a teoria e a 
prática a partir de sua própria ação. E nessa produção específica da relação 
teoria-prática em educação que se origina, se cria, se inventa e se renova a 
Pedagogia. [...] Só será considerado Pedagogo aquele que fizer surgir um 
plus na e pela articulação teoria-prática em educação.  

 
Foi muito instigante observamos que os egressos reconhecem a importância do 

curso, ao qual atribuem a percepção e a vivência que manifestam acerca da relação teoria e 
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prática. Dessa forma, percebemos, portanto, que o trabalho desenvolvido durante o curso 

mencionado fez com que seus egressos enxergassem no seu cotidiano uma nova concepção de 

teoria que, ao deixar de ser uma espécie de prescrição teórica, assumiu um caráter mais vivo e 

dinâmico.  

Quanto à prática, essa passou a ser entendida como lugar de produção de saberes. 

Ao se confrontar com as teorias existentes, a pouca prática gerou, para os professores, uma 

constante necessidade de novos estudos e atualização. Sabemos, contudo, que considerando a 

complexidade que se delineia para o exercício da profissão docente, uma formação adequada 

do docente, provavelmente não será garantia de sucesso profissional.  

O fracasso, segundo Perrenoud
 
faz parte da profissão docente, mas o fracasso dos 

alunos é, também, de certa forma, o fracasso dos professores e do sistema educativo. Uma 

formação fracionada compromete a qualidade da educação, neste sentido, há que se ter clareza 

das opções teórico-metodológicas, filosóficas e políticas, em todos os momentos de uma ação 

de formação, em especial, no momento de sua concepção 

Nessa conclusão, cabe destacarmos a percepção que tivemos dos entrevistados 

durante as entrevistas. Em primeiro lugar, todos demonstraram uma conscientização de que 

ensinar é uma forma de intervir e mudar o contexto em que estão inseridos e de que se sentem 

responsáveis pela formação de seus alunos. Outro ponto muito interessante foi o de se 

reconhecerem como seres inacabados, que precisam continuar a ler, estudar, observar, refletir, 

trocar idéias com seus pares, com seus alunos. Enfim, precisam interagir e estar sempre 

atentos a tudo e a todos.  

Pudemos também perceber a segurança dos entrevistados ao relatarem suas 

experiências como alunos e com seus alunos. Compreendemos que a própria entrevista 

revelou-se uma oportunidade de crescimento. A partir das perguntas que fizemos e das 

respectivas respostas, eles começaram a perceber no seu próprio discurso o quanto precisam 

crescer profissionalmente e pessoalmente. A entrevista funcionou como um momento de 

rememorização do que tinham vivido como alunos e professores, desde o tempo da graduação 

até a fase atual de suas vidas.  

Houve momentos em que sentimos que os entrevistados percebiam a grande 

contribuição que estavam dando para a melhoria da formação de professores e também 

aguçando o pensamento sobre a necessidade de  mudanças sutis no seu trabalho. Acreditamos 

que, ao nos concederem as entrevistas, os egressos (re)iniciaram um processo de reflexão e de 

auto-reflexão indispensável para ajudá-los em sua formação continuada.  
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Quanto a nós, esse trabalho nos fez vivenciar o que significa construir o 

conhecimento durante uma pesquisa, de certa forma foi um trabalho de modelagem, pois, a 

cada nova leitura ou discussão, íamos modelando de forma cada vez mais minuciosa e 

delicada a nossa obra. Confessamos que não é fácil esse movimento dialético do pensamento, 

porém consistiu num exercício muito interessante de construção de uma nova concepção 

epistemológica da relação teoria e prática, capaz de extrapolar os espaços onde atuamos como 

profissionais. Nesse sentido, entendemos que é um desafio constante buscar ser a figura viva 

dessa relação no nosso pensar e no nosso agir.  

A análise dos resultados permite afirmar que a pesquisa alcançou os objetivos 

propostos. O aspecto da articulação teoria-prática permanece como uma questão a ser mais 

trabalhada, representando uma constante a ser perseguida, pois  na tentativa de fazer chegar 

uma a outra há sempre um hiato que, não raras vezes, se avoluma entre ambas, constituindo-

se em mais uma dificuldade ao trabalho do professor. Como bem disse Mrech (1999, p. 03), 

“há um hiato entre a teoria e a prática pedagógicas. A prática pedagógica fica sempre 

defasada em relação à teoria”. Este fato causa, segundo ela, “uma enorme imprecisão no 

campo pedagógico quanto à forma de atuar do professor”. 

Entretanto, o curso representa salto qualitativo e de impacto tanto na sala de aula 

como no processo de inscrição simbólica da identidade profissional. A própria produção do 

dossiê (trabalho final do curso) implica ao formando  ter que fazer leituras e reflexões mais 

sistematizadas, o que contribui para dá maior fundamentação à sua formação visto que, 

possibilita uma leitura e/ou releitura significativa de todo o processo formativo vivenciado no 

curso.  

Sabemos que as atuais considerações acerca das interferências do curso nas 

mudanças relativas ao modo de pensar e de agir na educação apontam novos rumos para o 

crescimento profissional dos egressos. Nesta direção, postulamos que o curso deve propiciar 

conhecimentos básicos que possibilitem aos egressos construir uma crítica bem fundamentada 

sobre a estrutura e o desenvolvimento dos aspectos educacionais e conseqüentemente do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Apesar de compreendermos que a formação inicial, embora contribua de forma 

significativa para a formação do futuro professor, oferece limitações, diante da complexidade 

da formação desse profissional. Estudos realizados apontam a necessidade da formação ser 

repensada por meio da formação continuada, na qual seria possibilitado trabalhar, de maneira 

mais ampla, temas relacionados a conteúdos, a metodologia do ensino, a concepção de 

aprendizagem e da educação. Há indicativos de que pela formação continuada poderá ocorrer 
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a superação de dificuldades encontradas pelo professor ao ensinar, sejam de domínio de 

conceitos, sejam de metodologia ou de utilização correta dos materiais didático-pedagógicos.  

Contudo, a partir dessa pesquisa percebemos a importância em se realizar uma 

revisão na formação dos educadores revendo desde o currículo do curso até a atuação dos 

profissionais da instituição numa perspectiva que venha ressaltar a formação do professor 

crítico, investigador, consciente e qualificado para o seu exercício profissional não só no 

papel, mas também na vivência da proposta.  

Nesta perspectiva de formação de professor se faz mister pautar as discussões nos 

colegiados dos profissionais das unidades de ensino superior responsáveis pelo curso de 

Pedagogia. Nesses, é necessário buscar viabilizar, por meio de reflexões constantes, pautadas 

em ações práticas, sobre as contribuições que a formação inicial oferece ao acadêmico, em 

relação ao movimento de construção dos conhecimentos necessários à prática pedagógica do 

futuro professor. 

Em suma, chegamos a concepção de que o Curso de Pedagogia do CAJIM  vem 

desempenhando uma função extremamente relevante no desenvolvimento científico, cultural 

e social da região em que se situa. Entretanto, vale salientar que como lócus formador de 

professores encontra-se imbricado em toda a complexidade do processo de formação na 

contemporaneidade, necessitando, portanto, repensar conjunta e criticamente os princípios de 

formação, conscientes todos que sempre haverá um estágio ideal cujo os acessos devem ser 

reconstruídos. 
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