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Resumo: O presente trabalho é um estudo sobre os discursos acerca da qualidade nos cursos 

de Pedagogia avaliados com o selo 5 estrelas do Guia do Estudante no Rio Grande do Sul e 

deriva das análises de uma Dissertação de Mestrado. O objetivo foi investigar de que modo a 

qualidade prevista no Guia engendra tais cursos e quais são os entendimentos de qualidade da 

formação docente desenvolvidos por eles. Problematizou-se o que o Guia tem proposto aos 

cursos através de sua avaliação e o modo como os cursos desenvolvem uma formação docente 

considerada qualificada nos cursos de Pedagogia. O conjunto de materiais analisados foi 

composto por um questionário respondido pelos coordenadores dos cursos 5 estrelas, por 

formulários enviados pelo Guia do Estudante aos coordenadores e pelo perfil do egresso 

desses mesmos cursos. A pesquisa tomou como ferramenta teórico-metodológica o conceito 

de práticas discursivas desenvolvido pelo filósofo Michel Foucault. Utilizou-se das 

teorizações sobre a formação docente, os estudos sobre a qualidade da formação docente e os 

estudos foucaultianos, tais como: Fabris (2013, 2014, 2015), Dal’Igna e Fabris (2015), Rios 

(2010), Cunha (2008, 2011, 2012) e Veiga-Neto (2010, 2011, 2013). Analiticamente aponta-

se que um curso de Pedagogia que desenvolve uma formação performática e que dá 

visibilidade à internacionalização, bem como, à ênfase na pesquisa, pode ser considerado, a 

partir das análises dos materiais, um curso 5 estrelas. A formação que os cursos desenvolvem 

também traz implicações para o modo de ser professor dos futuros pedagogos, de modo que 

características como desenvolver aprendizagens, atuar socialmente, articular conhecimentos 

teórico-práticos e ter a docência como base de sua atuação, são vistas como características de 

uma profissional que nomeou-se de “pedagoga 5 estrelas”. Não é possível negar a 

produtividade e a qualidade desses cursos de Pedagogia 5 estrelas, mas é importante ter 

clareza que os efeitos podem ser bem mais excludentes do que as promessas que o imperativo 

de qualidade acena a estes cursos. 

 

Palavras-chave: Qualidade; Formação de professores; Curso de Pedagogia; Guia do 

Estudante. 

 

 

Introdução 

 

A qualidade da educação brasileira tem se constituído como uma palavra de ordem, 

um discurso de ampla circulação nos mais diversos âmbitos sociais, seja na escola, seja na 

mídia ou em campanhas eleitorais. Em todos esses cenários, a qualidade tem sido chamada 

constantemente para reger, justificar ou mobilizar ações educativas na Contemporaneidade. 
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A proliferação discursiva sobre a qualidade da educação que ocorre atualmente, 

desperta a ideia de que é urgente e necessário que se garanta uma qualidade da educação e, 

além disso, que os principais responsáveis pelo alcance da qualidade são os professores, 

principalmente a partir de sua formação. 

Tomando esse contexto como constitutivo da pesquisa aqui apresentada, o objetivo 

deste texto é investigar de que modo a qualidade prevista no Guia do Estudante
3
 engendra os 

cursos de Pedagogia denominados como 5 estrelas pelo Guia e quais são os entendimentos de 

qualidade da formação docente desenvolvidos por eles. A formação de professores não está 

isolada da proliferação discursiva da qualidade, pelo contrário, faz aparecer e movimenta essa 

proliferação. 

Neste texto não defendemos um entendimento único e fixo de qualidade da educação, 

mas buscamos compreender que discursos sustentam o que se diz sobre uma educação de 

qualidade no âmbito da formação de professores, buscando compreender como esses 

discursos constituem o currículo dos cursos de formação. 

De acordo com Luiz Dourado e João Oliveira, o conceito de qualidade “vincula-se às 

demandas e exigências de um dado processo histórico” (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 

203). Carlinda Leite e Preciosa Fernandes (2014) destacam que, por ser um conceito 

construído historicamente e vinculado às demandas de seu tempo, “justifica que atualmente a 

qualidade seja associada, no caso dos ensinos fundamental e médio, a resultados escolares 

elevados dos alunos nos exames nacionais e, no caso do ensino superior, uma formação 

adequada às exigências do mercado” (LEITE; FERNANDES, 2014, p. 425), pois são estas as 

exigências da Contemporaneidade para a educação escolar. De acordo com as autoras: 

 

É contra estes sentidos de qualidade que se têm insurgido alguns dos discursos 

académicos, nomeadamente quando o associam ao termo social querendo com isso 

significar a superação de uma mera aquisição de informações ou de resultados 

obtidos por exames ou provas nacionais. Ao contrário, estes discursos académicos 

que apontam para a importância da qualidade social, atribuem a este conceito um 

“forte componente ético-social marcado pelo direito do cidadão a ter direitos” 

(MOROSINI, 2006, p. 469), isto é, consideram que a qualidade existe “só quando 

uma instituição alia em alto grau as suas funções científico-formativas com as 

realidades concretas da sociedade na qual está inserida, ou seja, quando 

conhecimento e formação se enlaçam com os projectos pessoais e sociais de 

construção da cidadania pública. (DIAS SOBRINHO, 2012, p. 615)”. (LEITE; 
FERNANDES, 2014, p. 425). 
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Ainda, sobre o desejo de um sentido singular da noção de qualidade, Maria Campos 

afirma que “[...] a obtenção de consenso nessa área será sempre provisória, pois a qualidade é 

um consenso socialmente construído”. (CAMPOS, 2000, p. 112). 

A proposição de uma educação de qualidade, ou melhor, de que a educação precisa ter 

qualidade não se gestou junto com as práticas educativas formais, deste modo também, dizer 

que a educação precisa ter qualidade não se tornou uma verdade apenas pelo campo 

educacional. Esses discursos sobre a qualidade da educação passam a fazer parte desse campo 

e, mais do que isso, como percebemos na Contemporaneidade, a serem pressupostos para 

medir e comparar a educação desenvolvida nos mais variados âmbitos e passam a constituir- 

se como imperativos que dão às práticas sociais garantia e valor. 

Entendemos a qualidade como um imperativo, ou seja, como algo que está imbricado 

com os mais variados processos e práticas da sociedade contemporânea, mas que não será 

considerada aqui como um imperativo de Estado. Deste modo, utilizamos a definição que 

propõe Elí Fabris, quando trata da escola como lugar de “ancoragem” de inúmeros 

imperativos, definindo imperativo como: “um mandamento que opera com força na 

subjetivação e objetivação e age em todas as posições, inclusive e de forma potente, sobre o 

próprio sujeito envolvido em suas tramas discursivas imperativas”. (FABRIS, 2010, p. 6, grifo 

da autora). 

A qualidade como uma condição a ser alcançada e que movimenta as práticas sociais, 

funciona como um imperativo do qual ninguém consegue discordar e ao qual todos devem se 

curvar; é ainda justificativa plausível para qualquer ação ou proposição. Afinal, quem não 

quer uma “educação de qualidade”? 

 

Os cursos de Pedagogia 5 estrelas 

 

O “selo de qualidade” que norteou a escolha dos cursos que constituem a superfície 

analítica desta pesquisa é o selo 5 estrelas, designado aos cursos de graduação pela revista 

Guia do Estudante. No Rio Grande do Sul, no ano de realização da pesquisa - 2015, seis 

cursos de Pedagogia ocuparam o ranking do Guia do Estudante: UNISINOS, PUC-RS, 

UFRGS, UFPEL, UCS, FEEVALE. O material de análise da pesquisa foi constituído por 

questionários respondidos por coordenadores desses cursos, bem como pelo perfil do egresso 

do curso de Pedagogia produzido por cada um dos cursos e disponibilizados pelos 



 

coordenadores à pesquisa através de e-mail; são analisados também os formulários que o Guia 

do Estudante enviou aos coordenadores de curso nos anos de 2013, 2014 e 2015
4
. 

Levando em consideração que o Guia do Estudante é uma publicação midiática e que, 

como se sabe, a mídia, bem como as demais instâncias sociais, está envolvida nos processos 

de (re)produção de uma mentalidade, não podemos desconsiderar que o Guia do Estudante 

está também implicado em uma determina racionalidade. Esta racionalidade se aproxima, 

conforme explica Roberto Silva, de uma “‘cultura da mídia’, que se evidencia pela 

disseminação dos artefatos de mídia em todas as esferas sociais, marcando consideravelmente 

as subjetividades humanas produzidas na Contemporaneidade” (SILVA, 2008, p. 39). 

De acordo com Veiga-Neto: 

 

Quem avalia ou dá as cartas da avaliação, de certa forma, indica o que deve ser 
trabalhado e como deve ser trabalhado, por isso a avaliação é um processo tão 

importante e que concentra tanto poder, mas que também significa “economia de 

poder”. Ao definir a medida, o padrão de qualidade ela não precisa vigiar 

presencialmente o processo, ela não precisa preocupar- se com a qualificação dos 

sujeitos e nem distribuir uma lista de conteúdos previamente construídos. Ela pode 

jogar com os sujeitos, pois conforme a situação se apresente, pode mudar a forma de 

relacionar-se com esses sujeitos. (VEIGA-NETO, 2012, p. 9). 

 

Como ferramenta de análise teórico-metodológica utilizamos o conceito de práticas 

discursivas, entendidas como: 

 

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa. (FOUCAULT, 1995, p. 136). 

 

A partir do conceito de prática discursiva, entendemos que os discursos sobre 

qualidade da educação fazem parte destas constituições de sentidos, destes conjuntos de que 

fala Foucault (1995; 1997) e que constituem o currículo dos cursos. 

De acordo com Sacristán (2013, p. 17): “o currículo a ensinar é uma seleção 

organizada dos conteúdos a aprender, os quais, por sua vez, regularão a prática didática”, 

apesar desse caráter pragmático, o currículo é também um campo de disputas e de construção 

de sentidos e significados, podendo ser compreendido como um “instrumento que tem a 

capacidade de estruturar a escolarização, a vida nos centros educacionais e as práticas 

pedagógicas [...]” (SACRISTÁN, 2013, p. 17). Esse autor destaca que o currículo e sua 

potência “se mostram por meio de seus usos e hábitos, do funcionamento da instituição 
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escolar, na divisão do tempo, na especialização dos professores e, fundamentalmente, na 

ordem da aprendizagem”. (SACRISTÁN, 2013, p. 17). 

Tomando essa dimensão de currículo e compreendendo-o como produtor e produto 

das construções sociais, passamos a descrever a análise dos materiais, de modo a apresentar as 

práticas discursivas que organizam-se para a constituição dos currículos de Pedagogia 5 

estrelas. 

 

Ênfases curriculares dos cursos de Pedagogia 5 estrelas 

 

Os cursos de Pedagogia 5 estrelas do Estado do Rio Grande do Sul apresentam 

determinadas características em comum que possibilitam uma análise dos jeitos de ser do 

curso para que ele esteja e se mantenha no grupo dos cursos 5 estrelas. Do mesmo modo, o 

profissional formado nesses cursos também parece possuir algumas características em seu 

perfil que os distinguem de outros profissionais formados em outros cursos de Pedagogia, 

conforme análise dos perfis dos egressos e do restante do material de pesquisa.  

De acordo com as análises de pesquisa realizadas, os cursos de Pedagogia investigados 

trazem em seu currículo o desenvolvimento da profissional pedagoga
5
 com as seguintes 

características: docente dos Anos Iniciais e da Educação Infantil, facilitadora da 

aprendizagem, articuladora dos conhecimentos e atuante socialmente. 
6
 

Realizamos assim, a análise de modo a “fazer aparecer, em sua pureza, o espaço em 

que se desenvolvem os acontecimentos discursivos” (FOUCAULT, 1995, p. 33). 

O primeiro grupo de relações que apresentamos é a recorrência visualizada nos 

materiais de análise que demonstram que uma das principais ênfases curriculares dos cursos 

de Pedagogia 5 estrelas é a docência para a educação infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, demonstrado através dos excertos apresentados a seguir, que destacam as 

competências dos perfis de egresso dos cursos:  

Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos; 
Fortalecer o desenvolvimento e intervir no processo de aprendizagem de crianças 

do Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria. (Fonte: Perfil do Egresso do curso de Pedagogia, 

I4) 

Domínio dos conteúdos pertinentes às diferentes áreas de conhecimento que 

constituem o currículo da Educação Infantil e dos Anos Iniciais. (Fonte: Perfil do 

Egresso do curso de Pedagogia, I6). 
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Nas palavras dos coordenadores dos cursos, o currículo tem a seguinte abrangência: 

 

O currículo apoia-se no PP das Licenciaturas [...] e foi revisado em 2011 com o 

objetivo de oferecer mais oportunidade de prática e discussão da realidade dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. (Fonte: Questionário 
para coordenadores do curso de Pedagogia, C1) 

No nosso caso, apesar de a preparação para a docência ser o núcleo do curso, 

garantimos experiências com espaços não-educativos e de gestão, porque o 

pedagogo é um generalista.( Fonte: Questionário para coordenadores do curso de 

Pedagogia, C2). 

 

A partir dos excertos acima, é possível visualizar que os cursos, em sua maioria, dão 

ênfase à formação de pedagogas para o exercício da docência nos Anos Iniciais e Educação 

Infantil, enquanto que um dos cursos traz em seu perfil uma formação mais abrangente, 

incluindo na alçada de atuação da profissional pedagoga, além da atuação nos Anos Iniciais e 

na Educação Infantil, também a atuação no Curso Normal e na Educação Profissional, 

compreendendo, nas palavras do coordenador que o pedagogo é um generalista.  

Outra característica do currículo dos cursos é o deslocamento do papel do pedagogo 

como alguém que ensina, para aquele que desenvolve aprendizagens com seus alunos. Para 

iniciar a argumentação, recorremos ao conceito de professor, profissão para a qual as 

pedagogas formadas nos cursos 5 estrelas aqui analisados estarão habilitadas. Segundo o 

dicionário Michaelis, professor é: “Aquele que professa ou ensina uma ciência, uma técnica, 

uma arte, uma disciplina; mestre”. Do mesmo modo, ao buscar pela definição de pedagogo, 

significado semelhante é encontrado: “1 Antig. Escravo que acompanhava as crianças à 

escola. 2 Aquele que exerce a pedagogia. 3 Prático de educação. 4 Aquele que se ocupa dos 

métodos de educação e ensino” (MICHAELIS, grifos nossos). 

Os autores Nogueira-Ramírez (2011), Biesta (2013) e Marín-Díaz (2015) destacam 

que há na Contemporaneidade uma mudança de ênfase, do ensino para a aprendizagem, que 

implica uma série de questões na prática pedagógica, estando a mudança de ênfase do 

professor para o aluno no centro dos processos de ensino e aprendizagem. Essa mudança pode 

ser observada nos perfis dos egressos dos cursos de Pedagogia aqui analisados: dos seis perfis, 

somente dois trazem a palavra ensino em suas proposições para a formação de pedagogos, 

palavra essa denominada no dicionário como o fazer central do professor e como ocupação do 

pedagogo. 

Gert Biesta (2013), ao falar sobre ensino e aprendizagem destaca a mudança de ênfase 

do ensino para a ênfase da aprendizagem. De acordo com o autor:  

 

Uma das mudanças mais notáveis que ocorreram na teoria e prática da educação nas 

últimas décadas foi a ascensão do conceito de “aprendizagem” e o subsequente 

declínio do conceito de “educação”. Ensinar foi redefinido como apoiar ou facilitar a 



 

aprendizagem, assim como a educação é agora frequentemente descrita como 

propiciadora de oportunidades ou experiências de aprendizagem. (BIESTA, 2013, p. 

32). 

 

Dois dos seis perfis de egressos trazem o ato de ensinar separado do ato da 

aprendizagem, e somente esses dois contemplam a dimensão do ensinar; outros dois falam 

somente de aprendizagem e não contemplam a ação de ensinar e dois destacam ensino e 

aprendizagem como um único elemento, como um processo, o processo de ensino-

aprendizagem, com as palavras separadas por hífen. 

Os perfis que destacam a aprendizagem consideram importante que as pedagogas 

formadas saibam:  

Propor ações para o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos.( Fonte: Perfil do 

Egresso do curso de Pedagogia, I1.) 

 
Fortalecer o desenvolvimento e intervir no processo de aprendizagem de crianças; 

Atuar na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 

Construir objetivos considerando a realidade e o processo de aprendizagem dos 

alunos.(Fonte: Perfil do Egresso do curso de Pedagogia, I4, grifos nossos). 

 

Propor ações, fortalecer, intervir, atuar na promoção, proporcionar, acompanhar o 

processo. Todas essas ações estão associadas, de acordo com o material de pesquisa, à 

aprendizagem. O número expressivo de perfis que dão destaque à aprendizagem está 

relacionado ao que Biesta descreve ao falar da mudança de linguagem na educação e que “a 

linguagem da educação tem sido em grande parte substituída por uma linguagem da 

aprendizagem” (BIESTA, 2013, p. 30, grifos do autor).  

O deslocamento de ênfase traz como princípio a “produção de modos de ser  

adaptáveis e flexíveis dispostos a se transformar constantemente, modos de vida individuais 

que agem como capitais humanos” (MARÍN-DÍAZ, 2015, p. 209), e que toma como 

fundamento “a liberdade, o interesse, a agência e a autorregulação dos indivíduos” 

(NOGUEIRA-RAMÍREZ, 2011, p. 230). É esse indivíduo, chamado por Nogueira-Ramírez 

(2011) de Homo discentis, que as professoras, pedagogas terão em suas salas de aula e, de 

acordo com os perfis, ser uma desenvolvedora da aprendizagem é uma das mais importantes 

habilidades que a pedagoga deve adquirir em seu curso. 

Fabris (2015), ao desenvolver estudos em uma comunidade em situação de 

vulnerabilidade social, problematiza o imperativo da realidade do aluno, e possibilita, uma 

aproximação entre esse imperativo e o enunciado da aprendizagem sem ensino. Ao abrir mão 

de ensinar, o professor parte do princípio de que, ao mediar a relação do aluno com o meio, o 

aluno poderá, por si próprio, aprender o que necessita e o que lhe interessa. A pesquisa de 



 

Fabris (2015) ajuda a compreender que partir da realidade do aluno ou, neste caso, 

possibilitar aprendizagens sem o compromisso de ensinar “podem ser produtivas para as 

comunidades com alto capital cultural [...]. Diríamos, então, que esse grupo teria um capital 

humano altamente valorizado no mercado de talentos” (FABRIS, 2015, p. 138). Porém, esse 

enunciado não funcionaria do mesmo modo nas comunidades em situação de 

vulnerabilidades, lugares em que “não há valor agregado ao capital humano, as regras [...] 

podem funcionar como perversas medidas de exclusão” (FABRIS, 2015, p. 138). 

Quando ensino e aprendizagem são vistas como processos que devem caminhar 

juntos, essa junção pode se constituir em estratégia de novas práticas, que considerem a 

necessidade da superação de uma linguagem unicamente da aprendizagem, para uma 

linguagem que constitua práticas que engendrem ambas as ações. 

A terceira ênfase apresentada nos currículos dos cursos de Pedagogia diz respeito às 

dimensões teórica e prática da atuação docente. A teoria e a prática têm sido entendidas como 

dimensões da atuação dos professores. Essas dimensões tomaram, já há algum tempo, as 

discussões referentes à formação desses profissionais. Nos cursos de Pedagogia 5 estrelas 

investigados nessa pesquisa, teoria e prática ou teoria-prática — unidas pelo uso do hífen, 

constituem um forte enunciado, o de que, para atuar com qualidade, a profissional pedagoga 

deve articular os conhecimentos teórico-práticos aprendidos em sua formação inicial, 

conforme pode ser visto nos excertos, que dizem respeito ao que se pretende que seja 

apropriado pelas pedagogas formadas nos cursos 5 estrelas. Quando perguntados sobre o que 

consideravam importante para a formação de professores nos cursos de Pedagogia, todos os 

coordenadores destacaram essa relação como necessária na construção do currículo do curso e 

da atuação profissional da pedagoga. 

Aqui torna-se importante realizar alguns esclarecimentos sobre como essa pesquisa 

lida com os conceitos de teoria e prática, levando em consideração que o principal conceito-

ferramenta utilizado aqui é justamente o conceito de prática discursiva, de Michel Foucault.  

A partir de Foucault, prática pode ser entendida como “a racionalidade ou a 

regularidade que organiza o que os homens fazem [...], que têm um caráter sistemático (saber, 

poder e ética) e geral (recorrente) e, por isso, constituem uma ‘experiência’ ou um 

‘pensamento’” (CASTRO, 2009, p. 338). Então compreender a prática a partir de Foucault 

implica compreender que o que é chamado, nos cursos de formação de professores, de teoria é 

também uma prática. Veiga-Neto destaca que: 

 

Não faz sentido — e nem mesmo é possível — pensar a prática sem uma teoria que 

a abrigue enquanto prática. Além do mais, se a própria teoria já é uma prática — e, 

como já vimos, a prática só é prática sob o abrigo de uma teorização que lhe dê (pelo 



 

menos, um mínimo de) sentido —, tentar pensar a prática a partir de uma teoria ou, 

no sentido inverso, tentar formular uma teoria a partir da prática, são como que furos 

na água líquida. (VEIGA- NETO, 2008, p. 7). 

 

Os materiais de pesquisa falam, principalmente, dos conhecimentos teórico-práticos, 

ou seja, dos conhecimentos da teoria e da prática. Para pensar os conhecimentos a serem 

desenvolvidos nos cursos de Pedagogia, seria possível pensá-los sem nomear da teoria ou da 

prática, e pensá-los como saberes da docência? 

Talvez sim, se pudermos pensar, por exemplo, nos saberes citados no Perfil de 

Egresso da I3: 

[...] domínio de conhecimentos científicos para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico com base na articulação teórico-prática que 

possibilite a compreensão de como se dá a aquisição, a produção e a 

socialização do conhecimento, enquanto processo coletivo de 

construção, e de seus fundamentos históricos, políticos e sociais; [...] 

capacidade de pensar, coordenar, propor, orientar e executar o 

trabalho pedagógico no âmbito da escola, dos sistemas de ensino ou 

em outros contextos organizacionais, educacionais e culturais, 

envolvendo diferentes sujeitos, seja individuais ou coletivos, 

compreendendo os problemas fundamentais dos processos de ensino-

aprendizagem. (Fonte: Perfil do Egresso do curso de Pedagogia, I3). 

  

Esses saberes podem ser considerados da docência, conforme Gatti (2009) e 

Mizukami (2004; 2006), e podem ser pensados como tais, sem distinção de teóricos e 

práticos, quando recusamos pensar dicotomicamente nesses aspectos.  

Pensar a formação desse modo constitui uma proposição. O que pode ser inferido, a 

partir da pesquisa aqui realizada, mostra que o campo da formação de professores, nos cursos 

5 estrelas, em grande parte, parece estar avançando de modo a reduzir a separação de teoria e 

prática e procura unir as duas, percebido através do uso de um hífen, ou mesmo de 

proposições para que ambas sejam desenvolvidas simultaneamente, mas ainda assim, essas 

proposições continuam separando os dois conceitos. Acreditamos que a própria insistência 

nesta relação, que aparece tanto nas legislações para a formação de professores, quanto nos 

dados da pesquisa, pode estar mostrando um ponto frágil na formação de professores.  

A última ênfase curricular que apontamos é a função social do profissional pedagogo. 

A escola transbordante, conceito cunhado por Antonio Nóvoa (2012), é facilmente 

reconhecida e compreendida, quando se fala em educação. Essa escola “exorbitante e 

sufocada por um excesso de missões” (NÓVOA, 2009, p. s/p), é o campo de atuação da 

profissional pedagoga. Uma profissional que, conforme indicam os dados de pesquisa parece 

ser “quem vai salvar o mundo”. Vejamos alguns exemplos nos materiais sobre essa 

responsabilidade que a futura pedagoga deve desenvolver em sua formação, destacando a 



 

importância da dimensão social da formação da pedagoga, ao ressaltar entre as competências 

e habilidades, a necessidade do curso de formação desenvolver, com suas alunas, instâncias 

que ultrapassam o mercado de trabalho e dão conta da atuação social da pedagoga: 

 

As competências e habilidades básicas de um profissional da 

educação, segundo essas instâncias, não deve restringir a formação 

apenas a atender às exigências imediatas do mercado de trabalho, 

mas contribuir para a intervenção social na construção da cidadania. 

(Fonte: Perfil do Egresso do curso de Pedagogia, I6). 

 

[Deseja-se formar um profissional] Ético e comprometido com a 

construção de uma sociedade justa, equânime e igualitária.(Fonte: 

Perfil do Egresso do curso de Pedagogia, I5). 

 

Gatti (2010) destaca que: 

 

A formação de professores não pode ser pensada a partir das ciências e seus diversos 

campos disciplinares, como adendo destas áreas, mas a partir da função social 

própria à escolarização — ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e 

consolidar valores e práticas coerentes com nossa vida civil. (GATTI, 2010, p. 

1375). 

 

De acordo com essa estudiosa da formação de professores, os processos de formação 

não podem ser pensados dissociados da função social dos professores, neste caso, mais 

especificamente, das pedagogas. Quando se fala em um curso de Pedagogia “5 estrelas”, ou 

seja, um curso de qualidade, algumas das recorrências dos materiais produzidos indicam que 

esta dimensão da formação, a dimensão social da profissão, é fator indispensável. 

Deste modo, é possível afirmar que a pedagoga 5 estrelas é aquela que percebe, 

reconhece e forma-se levando em consideração sua função social, mesmo que seja polêmico o 

entendimento sobre essa função social da profissão da pedagoga e as formas como este 

aspecto da formação é desenvolvido em cada curso. 

Em cinco dos seis perfis de egresso, a palavra construção aparece nos discursos sobre 

a função social atrelada à formação de pedagogas: “Construção da cidadania”, “construção de 

uma sociedade autônoma e inclusiva”, “construção de uma sociedade inclusiva, justa e 

solidária”, “construção de uma sociedade justa, equânime e igualitária”; “construção de uma 

sociedade justa e inclusiva”. 

Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos com vistas a problematizar o entendimento 

da educação e dos professores como salvadores, que cunham conceitos como o de “Pedagogia 

Messiânica” (GALLO, 2004); “Pedagogia Redentora” (BRODBECK, 2015), “Pedagogia das 

Proteções” (SILVA, 2014); “Pedagogia do Herói” (FABRIS, 2010), dentre outras, cada qual 



 

com suas características próprias, mas todas com um elemento em comum: o questionamento 

da função do professor de salvar o mundo, salvar a sociedade, salvar a escola. 

Ao destacar essa ênfase que emergiu dos materiais, não estamos dizendo que não 

concordamos com a necessidade de desenvolver, na formação inicial, um compromisso das 

futuras pedagogas com o meio social onde atuarão. Porém, é necessário ressaltar que, a partir 

desses materiais de pesquisa, é possível ver concretizado o que Nóvoa (2012) observa nas 

escolas, que ele nomeia de transbordantes. Por certo que os professores são importantes 

agentes de transformação, mas é muito perigoso compreender que depende prioritariamente 

deles a construção de uma sociedade justa, inclusiva, solidária, igualitária, etc. Mais do que 

uma escola transbordante, é possível inferir que as funções da pedagoga também parecem 

transbordar, à medida que são atribuídas a essa profissional as responsabilidades por salvar a 

sociedade, ou melhor ainda, por construir uma sociedade nova. 

Não é possível negar a produtividade e a qualidade desses cursos de Pedagogia 5 

estrelas, mas é importante ter clareza que os efeitos das ênfases curriculares dos cursos podem 

ser bem mais excludentes do que as promessas que o imperativo de qualidade acena a estes 

cursos. 
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