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Resumo: A intenção deste simpósio procura entender e revisar os percursos formativos 

propostos pelos cursos de graduação oferecidos em três instituições de educação superior. A 

reflexão acerca dessa temática instigou a equipe de investigadores desenvolver um projeto de 

pesquisa que visa compreender, de forma mais ampla e sistêmica, os percursos formativos 

trilhados e sistematizados nos projetos dos cursos que se dispõem a formar o professor que irá 

atuar na educação básica no contexto brasileiro e moçambicano.  A metodologia embasar-se-

á nos princípios da abordagem qualitativa e os procedimentos envolveram a análise documental 

e a análise das percepções dos sujeitos evolvidos a respeito da formação do seu aluno. Os dados 

foram analisados em uma abordagem qualitativa e tiveram como referencial a análise de 

conteúdo de Bardin (BARDIN, 2009), a legislação educacional, os estudos de currículo, 

possibilitando a constituição do objeto investigado com a progressiva articulação entre a base 

teórica e os dados colhidos (MORGADO, 2012). No que se refere ao contexto das instituições 

brasileiras partiu-se da premissa que ao examinar diferentes projetos de cursos voltados à 

formação para a docência seria possível melhor compreender o todo e analisar cada parte com 

o intuito de aprimorar as propostas de formação docente ofertadas pela universidade. A 

investigação encontrou nos documentos legais e institucionais subsídios para o entendimento 

de como a estruturação dos cursos necessita ocorrer, pois eles solicitam, além de inúmeros 

requisitos de diversas ordens e áreas, que as organizações curriculares dos cursos de graduação 

tenham a flexibilidade, a mobilidade e currículo integrado como premissa básica.  Paralelo aos 

documentos institucionais, há que se considerar no caso brasileiro a Resolução CNE/CP nº 2, 

de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015), que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação de professores tanto em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) como para a formação 

continuada. No caso moçambicano a nova Constituição da República visa a construção de um 

Estado Democrático, permitindo reflexões e mudanças na universidade, tendo nos currículos as 

possibilidades de transformações, especialmente no que concerne à questão ideológica. No 

entanto, com o caminhar da investigação, o olhar dos pesquisadores se direcionou para as 

propostas curriculares ofertadas pelos cursos de licenciatura, notadamente na participação dos 

estudantes na constituição e aprimoramento dessas para uma formação profissional situada no 

contexto atual. Por essa razão, a pesquisa inicial optou em incorporar outra investigação para a 

compreensão ampla das intenções formativas. Isso se justifica porque o estudo em questão 

pretende diagnosticar como os estudantes se reconhecem (ou não) como estudante trabalhador, 

revelando que essa categoria de análise indica outros perfis que o implicam em diferenças 

condições de aprendizagem. Essa incorporação à proposta inicial permitiu ampliar esse 

entendimento, pois ao elencar as expectativas, os enfrentamentos e as necessidades dos 

estudantes, revelar como os processos de democratização, de inclusão e de permanência, 

refletem, ressaltam em como os estudantes tem exercido a condição de sujeitos do aprender e 
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de permanecer (resistir) no ambiente universitário, permite uma análise ampla e sistêmica das 

propostas dos cursos.  

Palavras-chaves: formação de professores; currículo; democratização; identidade; 

diferenciação e diferença. 

 

 

A FORMAÇÃO NOS CURSOS DE LICENCIATURA: SUBSÍDIOS PARA A 

ARTICULAÇÃO ENTRE O PERFIL DO ALUNO EGRESSO E AS PROPOSTAS 

CURRICULARES 

 

 

Introdução 

 

Estudos sobre as condições da formação de professores que irão atuar na educação 

básica têm sido recorrentes nos últimos anos no Brasil e os seus resultados indicam que as 

condições formativas dos professores têm sido ampliadas (PRYJMA; WINKELER, 2016). 

Além da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 1996, 

que conduziu a discussão e debates sistemáticos sobre a formação docente no país, fortalecendo 

estudos e pesquisas na área a partir da década de 90, o número de cursos de licenciatura 

aumentaram pelo estímulo dado pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI (BRASIL, 2007). O REUNI foi instituído pelo 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007), e constitui-se em uma das ações que 

previa o aumento de vagas nos cursos de graduação, a inovação pedagógica por meio de 

metodologias diferenciadas e o combate à evasão. 

Segundo números do último censo da educação superior apresentado pelo Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira na sinopse de 2016 (INEP, 2017) são 

ofertados 5727 cursos no Brasil destinados à formação de professores que irão atuar na 

Educação Básica. Esses dados também revelam que das 708 instituições (INEP, 2017) que 

ofertam cursos para a formação para a docência, 369 são públicas (INEP, 2017), justificando a 

realização de estudos que esclareçam como IES propõem essas formações no contexto 

brasileiro.  

O INEP apresenta um panorama geral das graduações no país e em seus relatórios 

indicam os resultados subdivido por “Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e Programas e/ou Cursos” 

(INEP, 2017) e no caso para a formação para a docência, designa três diferentes nomenclaturasi 



para distinguir os tipos de proposta: formação de professor da educação básica,   formação de 

professor de disciplinas profissionais e formação de professor das áreas específicas (INEP, 

2017). Entende-se por “formação de professor da educação básica” os cursos de formação 

voltados para esse fim, sem mencionar uma área do conhecimento ou alguma particularidade 

formativa.  Já os cursos destinados à formação profissional buscam assegurar a formação do 

professor que atuará na educação básica integrada à educação profissional. Já os cursos voltados 

para a formação de professores das áreas específicas representam as áreas tradicionalmente 

denominadas específicas, como português, matemática, física, química, biologia, entre outras.  

Os resultados da sinopse desvendam que o número de cursos da área específica é 

bastante significativo se comparado ao número total de cursos em âmbito nacional. Esses dados 

auxiliaram na definição do objeto de estudo, pois a quantidade de cursos de licenciatura das 

áreas específicas é bastante expressiva, justificando um estudo mais amiúde acerca das suas 

proposições formativas. 

 

Tabela 1 – Número de cursos de formação de professores no Brasil 

Cursos / IES 
2016 

Total Público 

Total de cursos de formação de professores 5727 3437 

Cursos de formação de professores de áreas específicas 4401 2780 

Fonte: INEP, 2017. 

Na tentativa de entender esse contexto e a partir das análises já mencionadas 

anteriormente, que a reflexão acerca dessa temática estimulou a equipe de investigadores a 

desenvolver um projeto de pesquisa que buscasse compreender, de forma mais ampla e 

sistêmica, os propósitos formativos que estão contidos nos projetos dos cursos que se dispõem 

a formar o professor que irá atuar na educação básica. Partiu-se da premissa que ao examinar 

projetos de cursos das áreas específicas voltados à formação para a docência, seria possível 

compreender melhor o todo ao analisar cada parte, visto que ao entender como as propostas de 

formação docente são ofertadas por uma instituição de educação superior, significaria articular 

essa realidade com o cenário nacional e internacional. Cabe ressaltar que este estudo é parte de 

uma investigação que está sendo realizada em parceria com universidades de três países: Brasil, 

Moçambique e Portugal. De tal modo, o presente estudo apresenta os resultados da pesquisa 

que está sendo desenvolvida na IES brasileira. 

A metodologia embasou-se nos princípios da abordagem qualitativa e os procedimentos 

envolveram uma pesquisa teórica e uma análise documental, considerando que esses métodos 

permitem uma diversificação das práticas de pesquisa (POUPART, et al., 2008). A localização 

dos textos, avaliação da pertinência e credibilidade dos documentos (CELLARD, 2008) deu 

início ao processo de coleta de dados pois a “análise documental é a representação condensada 



da informação, para consulta e armazenamento [...] para evidenciar os indicadores que 

permitem inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem” (BARDIN, 2009, p. 48).  

Desta forma, compuseram o corpus do estudo todos os projetos pedagógicos dos cursos 

de licenciatura de uma universidade pública federal brasileira. As análises se fixaram nos textos 

que indicam o perfil do aluno egresso, pois além de atenderem o objetivo do estudo, são 

documentos de domínio público e podem ser utilizados para fins de pesquisa. O tratamento dos 

dados teve como referencial a análise de conteúdo (BARDIN, 2009), considerando que ela 

propõe “um conjunto de técnicas de análise das comunicações” e [...] uma vez que “a análise 

de conteúdo pode ser uma análise de ‘significados’, embora possa ser também uma análise de 

‘significantes’ [...] ela “procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se 

debruça” (BARDIN, 2009, p. 33-37-45). A legislação educacional vigente possibilitou a 

constituição do objeto investigado com a progressiva articulação entre a base teórica e os dados 

colhidos (MORGADO, 2012). 

As categorias foram elaboradas a partir da Resolução N.º 2 de 2015, capítulo III que 

trata “do (a) egresso (a) da formação inicial e continuada”, que indica qual o repertório de 

informações e habilidades necessárias para a atuação docente (Art. 7º) e o perfil em relação à 

aptidão profissional (Art. 8º) (BRASIL, 2015).  

Foram definidas categorias prévias tentar analisar quais as aproximações e os 

distanciamentos que estão postos entre os perfis dos alunos egressos indicados nos projetos de 

curso e a Resolução N.º 2 (BRASIL, 2015), pois todas as propostas formativas deverão se 

adequar aos requisitos indicados na legislação vigente. Assim, três categorias a priori foram 

determinadas e dessas surgiram as subcategorias para análise dos documentos de pesquisa. 

 

Quadro 1 – Categorias e subcategorias de análises 

 Categorias Subcategorias 

1 Conhecimentos Instituição educativa 

Conhecimento pedagógico 

Conhecimento específico 

2 Atuação Docência 

Gestão 

Pesquisa da prática 

3 Consolidação do exercício profissional Formação continuada 

Desenvolvimento de propostas educativas 

Atividades profissionais 

Fonte: as autoras. 

 



A categoria “conhecimentos” é bastante ampla e complexa e demonstra a complicada 

relação entre intencionalidade e proposta formativa. As subcategorias se fizeram necessárias 

para ampliar o contexto de análise e privilegiar diferentes aspectos inseridos nas propostas dos 

cursos em questão.  

Entende-se por “instituição educativa” toda a informação que indica a organização e 

gestão do contexto educacional propostos para a formação docente e que caracterizem os 

conhecimentos necessários para a atuação em uma instituição educativa de educação básica e 

que estão explícitos no perfil do aluno egresso.  

Já a subcategoria “conhecimento pedagógico” demonstra a compreensão do futuro 

professor em relação aos conhecimentos vinculados aos processos de ensino e aprendizagem e 

seu desenvolvimento no contexto escolar que busquem assegurar o desenvolvimento do sujeito 

nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Inclui-se nesta subcategoria todo 

conhecimento relativo aos processos didático-pedagógicos apresentados como princípio 

formativo que consolide o exercício profissional. 

A subcategoria “conhecimento específico” refere-se ao domínio dos conhecimentos da 

área de formação e atuação, bem como suas abordagens teórico-metodológicas relativas ao 

ensino, à interdisciplinaridade e a sua adequação às diferentes fases do desenvolvimento 

humano. 

A categoria “atuação na docência” faz referência às possibilidades de atuação 

profissional do futuro professor. Dados que revelem como esta se consolidará após o término 

do curso de licenciatura fundamentam essa categoria. 

Como primeira subcategoria encontra-se o “ensino” e este abrange todas as dimensões 

de atuação profissional como professor da educação básica em instituições de ensino. Amplia 

o entendimento dessa subcategoria dados que indiquem o trabalho coletivo e interdisciplinar 

entre os pares, a execução de atividades docentes nos espaços formativos e participação em 

atividades representativas da função docente (reuniões, colegiados, conselhos, entre outros 

eventos). 

Já a subcategoria “gestão” compreende a atuação do profissional docente na gestão das 

instituições de ensino da educação básica, notadamente àquela que contribui com a organização, 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de propostas, políticas públicas, projetos 

e programas educacionais relacionados ao papel do gestor escolar. Inclui-se nesta perspectiva 

atividades que estimulem a promoção do diálogo entre a instituição de ensino e a comunidade 

escolar. 

Em relação à “pesquisa da prática” todas as informações que identifiquem as relações 

entre pesquisa, análise e aplicação dos resultados de investigações na área da docência, bem 



como estudos sobre o contexto educacional que resultem em ações nos diferentes espaços 

educacionais a partir de uma postura investigativa se enquadram nesta subcategoria. Amplia-se 

a análise se for considerado a realização de pesquisas que proporcionem entendimentos sobre 

a realidade sociocultural, processos de ensino e aprendizagem, currículo, organização do 

trabalho educativo, assim como as práticas pedagógicas que resultem na produção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos a partir da reflexão sobre a prática complementam o 

entendimento dessa linha de análise. 

A categoria “consolidação do exercício profissional” refere-se ao repertório de 

possibilidades, composto pela pluralidade dos conhecimentos teóricos e práticos, que consolide 

o percurso formativo no contexto profissional e possibilite o desenvolvimento profissional 

docente. Este está fundamentado em princípios da formação continuada e da pesquisa da prática 

docente, pois defende-se que o desenvolvimento profissional só ocorre quando o professor atua 

na escola e quando ele compreende o seu papel na promoção da aprendizagem e 

desenvolvimento dos sujeitos por meio de uma postura investigativa, integrativa e propositiva 

na organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas. 

A subcategoria “formação continuada” versa sobre todas as atividades realizadas pelo 

professor no contexto escolar e na participação em atividades concretas que revelem processos 

de formação. Envolve, também, todo o evento que demonstre o seu envolvimento em propostas 

que ampliem o seu aprimoramento do conhecimento profissional em diferentes meios sobre a 

organização do trabalho educativo e as práticas pedagógicas.  

Já a subcategoria “desenvolvimento de propostas educativas” está relacionada ao 

princípio da proposição, organização e efetivação de atividades para si e para os seus pares 

sobre formação continuada que venham a consolidar o seu exercício profissional.  

“Atividades profissionais” surgiu como a última subcategoria e visa descrever quais as 

atividades docentes são indicadas como alternativas para a consolidação do exercício 

profissional. Nesta, o rol de propostas descritas nos projetos é analisado para entender quais são 

as possibilidades para a atuação docente. 

 

O que os dados revelam 

 

 A primeira ação para a interpretação dos dados foi um diagnóstico que verificou a 

incidência das palavras para a confirmação de cada categoria e subcategoria.  Optou-se em 

apresentar os resultados utilizando a ordem das categorias apresentadas na Tabela 1 e as 

subcategorias a partir do critério da maior para a menor incidência. Uma planilha auxiliou na 



tabulação das informações e com a apreciação do perfil do egresso, identificou-se a recorrência 

de menções referentes às categorias e subcategorias pré-definidas, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 1 – Recorrência das subcategorias no perfil do egresso nos projetos de curso 

Categorias Subcategorias 
Recorrência da categoria 

/ projeto de curso 

Conhecimentos Instituição educativa 3 / 2 

Conhecimento pedagógico 22 / 11 

Conhecimento específico 33 / 13 

Atuação na docência Ensino 82 / 15 

Gestão 7 / 5 

Pesquisa da prática 20 / 9 

Consolidação do exercício 

profissional 

Formação continuada 22 / 15 

Desenvolvimento de propostas 

educativas 
14 / 9 

Atividades profissionais 28 / 11 

Fonte: Elaborado pelas das autoras. 

 

Foi considerado que o fator mais importante para a formação de um profissional são os 

conhecimentos necessários para a sua atuação e a primeira categoria refere-se aos 

conhecimentos apontados como indispensáveis para a formação para a docência apresentadas 

pelos projetos de curso. Com relação à essa categoria, dos 17 projetos analisados, três não 

abordaram nenhum aspecto que remeta a ideia de conhecimentos necessários à formação 

profissional no texto do perfil do egresso. Entende-se que para a elaboração dos projetos de 

curso não havia nenhum referencial que indicasse a necessidade de se apresentar no texto do 

perfil do egresso informações acerca dos tipos de conhecimentos necessários para a atuação 

profissional. Ressalta-se também que a maioria dos PPCs são anteriores a publicação da 

Resolução N.º 2 (BRASIL, 2015). 

Os conhecimentos específicos são conhecidos, tradicionalmente, como os mais 

necessários para a atuação na docência e a subcategoria conhecimento específico reforça este 

dado (33 incidências), pois foi indicada no texto do perfil do egresso em 13 projetos de curso, 

representando o maior número de menções. O domínio dos conhecimentos da área de formação 

e atuação, assim como todos os enfoques teórico-metodológicos relativos ao conhecimento de 

uma determinada área do ensino, foi considerado essencial para a formação com qualidade do 

futuro profissional. 

Já a categoria conhecimento pedagógico teve uma recorrência de 22 menções em 11 

projetos, não enfatizando que a compreensão do futuro professor acerca dos conhecimentos 

vinculados aos processos de ensino e aprendizagem e seu desenvolvimento no contexto escolar 

são princípios formativos essenciais para o exercício profissional. Cabe retomar o argumento 

de que essas informações não tinham um referencial para a sua proposição e as análises das 



matrizes curriculares poderão situar melhor as propostas formativas em relação aos 

conhecimentos para a docência. Para além da compreensão da matriz curricular, saber como os 

projetos de cursos articulam os conhecimentos específicos e os pedagógicos entre si durante o 

processo formativo, bem como saber qual a formação do professor formador para atuar neste 

contexto, possibilitará que se tenha um entendimento ampliado das finalidades formativas de 

tais cursos. 

Da mesma forma que os conhecimentos pedagógicos foram, relativamente, pouco 

considerados, os conhecimentos sobre a instituição educativa praticamente não foram 

mencionados, exceto em dois projetos. Parte-se da premissa que uma formação que assegure 

que o futuro profissional tenha conhecimentos voltados para a organização e a gestão do 

contexto educacional, além de serem imprescindíveis para a formação docente, sustentam uma 

atuação segura, responsável e profissionalizada do futuro professor em qualquer instituição 

educativa de educação básica. 

 Os textos dos perfis dos alunos egressos não indicam explicitamente que o futuro 

profissional será professor e apesar da Resolução N.º 2 (BRASIL, 2015) não estar em vigor 

durante a elaboração da maioria das propostas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, Lei N.º 9394/96 (BRASIL, 1996) definiu que os cursos voltados para a 

formação para a docência devem assegurar que os profissionais atuarão como professores na 

educação básica, tornando essencial esclarecer que o perfil do aluno egresso será vinculado a 

este fim. 

A subcategoria ensino reforça essa compreensão, uma vez que essa também não foi 

explicitamente indicada em todos os 17 projetos dos cursos de licenciatura. A incidência foi 

substancial, tendo 82 menções no perfil do egresso de 15 projetos, mas deixou de esclarecer 

que o futuro profissional deverá estar preparado para realizar trabalhos coletivos e 

interdisciplinares, desenvolver atividades docentes das mais diversas ordens nas instituições de 

ensino, além de participar em atividades representativas da função docente (reuniões, 

colegiados, conselhos, entre outros eventos), características essenciais para a atuação 

profissional.  

A pesquisa da prática foi citada em nove projetos. Poucas informações foram 

identificadas que relacionassem a pesquisa, a análise do contexto escolar e aplicação de seus 

resultados para o aprimoramento da atuação docente, indicando a necessidade de avigora-se a 

compreensão acerca dessa relação para a formação inicial e continuada do professor. Questões 

sobre a realização de pesquisas que permitam entendimentos sobre a realidade sociocultural, 

processos de ensino e aprendizagem, currículo, organização do trabalho educativo, assim como 



as práticas pedagógicas que resultem na produção de conhecimentos pedagógicos e científicos 

não foram mencionados. 

A atuação na gestão não se consolidaria como uma subcategoria se fosse criada a partir 

da sua incidência, pois somente em cinco projetos de curso ela foi indicada. É essencial que um 

professor tenha subsídios na sua formação inicial para a atuação na gestão das instituições de 

ensino da educação básica, pois ele compõe um grupo de profissionais que cooperam com a 

organização da escola por meio do planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de 

propostas, análise e proposição de políticas públicas, projetos e programas educacionais 

relacionados ao papel do professor e do gestor escolar. Muitas possibilidades profissionais 

advirão de uma formação voltada para a gestão, já que ao dominar a área de conhecimento e 

estar preparado para atuar na gestão assegurará que a transformação nos processos educativos 

ocorra. 

Nessa perspectiva, cabe retomar que o Artigo 13 da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), o 

qual torna claro que o papel do professor se amplia na medida em que deve se envolver na 

construção da proposta pedagógica da instituição de ensino; elaborar seu plano de trabalho de 

acordo com a proposta da escola; cuidar pela aprendizagem do estudante, bem como constituir 

estratégias para recuperação do rendimento escolar; participar integralmente das atividades 

vinculadas à docência; entre outras atribuições (BRASIL, 1996). 

A categoria consolidação do exercício profissional, como explicado anteriormente, 

abrange todo o repertório de possibilidades que solidifique o caminho formativo, bem como as 

alternativas que assegurem o desenvolvimento profissional docente do futuro professor.   

Sob essa ótica, a subcategoria formação continuada refere-se a todas as atividades 

desenvolvidas pelo professor no contexto escolar e na sua participação em atividades concretas 

que revelem processos de formação. Essa foi mencionada 22 vezes em 15 dos projetos de curso, 

levando ao entendimento que o princípio da formação permanente, continuada, em exercício ao 

ser indicado no texto do perfil do egresso, compõe uma das atribuições formativas que as 

instituições de educação superior devem apresentar, formalmente, em suas propostas. As 

propostas que envolvem a formação docente devem fundamentar as suas intenções a partir dos 

princípios básicos da formação inicial e continuada, pois essa formação necessita ser entendida 

pelos seus protagonistas, como uma condição capital para o processo formativo do professor 

que irá atuar na educação básica. 

A consolidação do exercício profissional se concretiza com a realização e 

desenvolvimento de atividades profissionais no contexto escolar que asseguram a solidificação 

da prática profissional. Ao analisar os projetos formativos, foram encontrados em 11 deles, 28 

menções sobre as atividades profissionais notadamente vinculadas à ideia de consolidação do 



exercício profissional. No inventário de propostas delineadas nos projetos não foi possível 

entender quais seriam as atividades profissionais para a atuação docente propostas pelos cursos.  

As ementas das disciplinas práticas vinculadas às atividades laborais devem expressar o teor 

formativo de cada uma das propostas em questão e como a realização dos estágios 

supervisionados é parte integrante e obrigatória dos projetos de cursos voltados para a formação 

para a docência, caberia uma análise mais profunda e detalhada nas proposições que envolvem 

a aprendizagem para o exercício profissional para identificá-las com clareza e objetividade.  

A amplitude de possibilidades para a atuação docente indica, no contexto atual, que o 

professor deve ter uma formação inicial que contemple diversas alternativas de ação. A 

subcategoria desenvolvimento de propostas educativas busca entender como essas 

possibilidades se concretizaram nas propostas dos cursos e foram encontradas em nove projetos 

indícios dessa tendência formativa. Independentemente do número de incidências, perceber que 

o trabalho docente abriga possibilidades distintas e é pensada em um contexto de formação 

inicial, demonstra que a leitura de sociedade feita pelos propositores abarca novas alternativas 

de trabalho e formação para o professor.  

 

Considerações  

  

As análises dos projetos de cursos voltadas para a formação do professor que irá atuar 

na educação básica trouxeram inúmeras inquietações e reflexões. Em nenhum momento do 

estudo existiu a intenção de revelar a fragilidade ou robustez, deficiência ou perfeição das 

propostas, mas levantar subsídios que pudessem auxiliar a proposição de um perfil de aluno 

egresso que atenda, além das necessidades sociais, os requisitos formais postos pela legislação 

atual. 

Ao perceber que as categorias conhecimento e atuação não foram explicitamente 

indicadas em todos os projetos, pode-se entender que as propostas pouco priorizam a formação 

do professor e camuflam a licenciatura em cursos notadamente fortalecidos pelos 

conhecimentos das áreas específicas de formação. Seriam cursos de formação de professores 

pautados nas características formativas dos bacharelados, uma vez que apresentam a descrição 

de uma formação específica sólida na área do conhecimento a que se propõe e indicam que a 

aprendizagem profissional acontecerá, no entanto distante do contexto escolar. 

Acredita-se que as análises aqui apresentadas poderão auxiliar as equipes de professores 

a elaborarem e/ou reestruturarem as propostas formativas para a docência nas instituições de 

educação superior em que estão vinculados. Desde a promulgação da Resolução N.º 2 

(BRASIL, 2015) que as diretrizes formativas vêm sendo discutidas em diferentes âmbitos, já 



que se parte do princípio que a sua intencionalidade é definir os critérios e as condições mínimas 

e essenciais para a criação e oferta de cursos voltados à formação de professores para a educação 

básica. Na medida em que tais quesitos foram ampliados a partir da LDB 9394/96 (BRASIL, 

1996) e definidos em uma resolução que precisa ser atendida, as discussões sobre o tema se 

ampliaram em diferentes espaços e propósitos, permitindo que a formação de professores 

passasse a ter um novo sentido no contexto nacional. Muito ainda precisa ser estudado e 

compreendido, mas pesquisas como esta aumentam as possibilidades de um entendimento 

maior sobre o tema, gerando novos olhares sobre a constituição do perfil do egresso e das 

propostas formativas ofertadas pelas instituições de educação superior no país. 

 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA:  

O CURRÍCULO, OS SUJEITOS E OS PERCURSOS FORMATIVOS 

 

Contexto da formação de professores na UP 

  

 Antes de alcançar a Independência Nacional em 1975, em Moçambique não havia 

programas sistemáticos disponíveis para a preparação de professores a nível terciário, 

oferecidos por Faculdades ou Escolas de Educação. Um programa pedagógico para estudantes 

de Ciências e Artes era oferecido no final do curso, na única universidade colonial dentro do 

país, a Universidade de Lourenço Marques (ULM). 

Em 1976 a ULM tornou-se Universidade Eduardo Mondlane (UEM). No novo contexto 

sociopolítico, esta instituição assumiu a enorme responsabilidade de formar de quadros para 

diferentes sectores de actividade, tendo começado a implementar programas de educação em 

1976. Os cursos oferecidos foram projectados para preparar professores para o segundo ano do 

ciclo preparatório do Ensino Secundário (5ª e 6ª classes). Entretanto, a criação da Faculdade de 

Educação, na UEM, em 1981, marcou o início de uma nova era na formação de professores 

para o Ensino Secundário.  

A Faculdade de Educação foi encarregada de preparar professores para leccionarem da 7ª 

a 11ª classes. De acordo com esse modelo, bivalente, os futuros professores eram preparados 

para ensinar duas disciplinas como, por exemplo, História e Geografia, Matemática e Física, 

Português e Inglês. A formação de professores do Ensino Secundário era centralizada, ocorria 

apenas na UEM e na capital do país, a Cidade de Maputo. Deste modo, depois de concluída a 



9ª classe (actual 10ª classe) ou equivalente, os alunos, seleccionados por uma Comissão do 

Ministério da Educação, tinham que ir a Maputo, continuar os seus estuos, onde a preparação 

formal dos futuros professores secundários ocorria (Bastos, 2016). 

 

Percursos formativos 

 

Herdeiro da Faculdade de Educação, o Instituto Superior Pedagógico (ISP), foi criado em 

1985, com a missão de formar, a nível superior, professores e outros técnicos para a área da 

Educação e afins. Em 1995, o ISP transforma-se em Universidade Pedagógica (UP), 

continuando com a sua missão e alargando a sua área de actuação. Ao longo do seu percurso 

várias processos de mudança curricular foram ocorrendo, sendo de destacar os seguintes:  

(i) Desde a criação do ISP até ao início da década 1990 - os currículos foram fortemente 

marcados pela ideologia marxista-leninista, visando a formação do Homem Novo. A 

característica fundamental deste período foram as bivalências como, por exemplo, formação de 

professores em História e Geografia; Matemática e Física; Química e Biologia, entre outras. 

(ii) De 1990 a 2003 - com a nova Constituição da República visando a construção de um 

Estado Democrático, realizaram-se reflexões e mudanças na UP, tendo os currículos sofrido 

transformações, especialmente no que concerne à questão ideológica. Nesta altura foram 

retiradas do currículo disciplinas como Materialismo Histórico e Dialéctico, Economia Política, 

História dos Movimentos de Libertação, entre outras. 

(iii) De 2004 até 2009 - fruto de uma revisão curricular, introduz-se um novo currículo 

em 2004, mais profissionalizante, que passa a privilegiar a monovalência, na perspectiva de se 

oferecer uma formação mais sólida. 

(v) De 2010 a actualidade - após um processo de reforma curricular na UP, introduzem-

se novos currículos em 2010, mais flexíveis, abrindo-se novas perspectivas na formação de 

professores, que passa a integrar duas componentes - a major e a minor. 

No geral, consideramos que na instituição houve amadurecimento no processo de 

desenvolvimento curricular, constituindo o grande desafio actual lidar com o processo de 

massificação e, simultaneamente, garantir a qualidade necessária, incluindo a acreditação dos 

cursos. Este amadurecimento está também associado ao fortalecimento da capacidade em 

termos de desenvolvimento curricular como resultado da formação do corpo docente nesta área. 



Neste sentido, de destacar que docentes da UP frequentaram e concluíram Programas de Pós-

graduação (Doutoramento e Mestrado) em Educação/Currículo, no estrangeiro e dentro do país. 

Em Moçambique não existe uma política nacional de formação de professores, gozando 

as Instituições de Ensino Superior de autonomia para decidirem como conduzir essa formação. 

Tal autonomia, por vezes, acaba por colidir com a forma como está organizado o currículo das 

escolas nas quais os futuros professores irão leccionar. A título de exemplo, a UP encetou a 

revisão curricular e introduziu um novo currículo em 2004, que preconizava a introdução de 

cursos monovalentes, num contexto em que o Ministério da Educação apelava a formação de 

professores mais eclécticos. Assim, é sempre desejável uma maior coordenação em termos de 

políticas, estratégias, princípios e normas de professores. 

De referir que a UP forma professores com o nível de licenciatura, com a duração de 4 

anos, sendo o perfil de entrada a certificação de 12 anos de escolaridade, correspondente a 12ª 

classe ou equivalente. Para efeitos de ingresso, os candidatos são actualmente submetidos a um 

exame de admissão. 

 Sublinhe-se que os custos relativos a formação de futuros professores são quase que 

inteiramente suportados pelo Estado. Por outras palavras, a excessiva gratuitidade dos cursos 

de formação de professores pode estar a ter um efeito perverso em termos de percepção 

relativamente à qualidade. 

Em Portugal, a formação de professores, de acordo com o Modelo de Bolonha, realiza-se 

após a licenciatura, isto é, no Mestrado. Pintassilgo e Oliveira consideram que esta opção, 

tomada numa fase de "maior maturidade pessoal e com consciência mais nítida das implicações 

do futuro percurso profissional", é mais ajustada, apontando, entre outras razões, "não apostar 

precocemente numa licenciatura, que não permita o acesso a outras profissões" (2013, p. 17-

18) 

Os professores formados pela UP podem leccionar até ao nível secundário, ou seja, 12ª 

classe. Entretanto, a maior parte dos professores que actuam no Ensino Básico são formados 

nos Institutos de Formação de Professores, sob tutela do Ministério da Educação. Para este 

último caso, nos últimos anos têm-se desenvolvido programas de formação de curta duração 

(10ª classe mais um ano), usando-se como justificação a necessidade de acelerar a formação de 

professores; diminuir a carga salarial, pagando menos aos professores; ter professores em 

elevado número de forma a garantir-se a expansão do sistema, entre outros. Contudo, é 

necessário reconhecer que estas formações, surgidas num contexto de economia neoliberal, 

acabam tendo consequências negativas para a qualidade de ensino-aprendizagem. Acresce-se a 

estes problemas o facto de não estar suficientemente estabelecido um sistema de formação 



contínua de professores, tanto do Ensino Básico com do Ensino Secundário. Como afirma 

Nóvoa, "a formação de professores é, provavelmente, a área mais sensível das mudanças em 

curso no sector educativo: aqui não se formam apenas profissionais, aqui produz-se uma 

profissão" (Nóvoa, 2014, p. 26). A garantia da qualidade dos sistemas educativos passa 

necessariamente por um investimento na formação de professores. 

Passamos seguidamente a analisar o actual currículo de formação de professores n UP. 

 

Actual currículo de formação de professores na UP 

 

A formação de professores na UP obedece à legislação em vigor em Moçambique, mais 

especificamente à Lei do Ensino Superior, ao Decreto do Sistema Nacional de Avaliação, 

Acreditação e Garantia de Qualidade no Ensino Superior (SINAQES) e ao Decreto do Sistema 

Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos (SNATCA) (Moçambique, 

2012).  

Com base nestes e outros documentos legais, a UP elaborou as Bases e Directrizes 

Curriculares para os cursos de Graduação da UP (documento de 2008, actualizado em 2010). 

Este documento, que surge após um intenso movimento de avaliação curricular, define os 

princípios orientadores da formação de professores e outros técnicos, assim como estabelece as 

directrizes que os cursos devem seguir (UP, 2010). 

O currículo da UP está orientado para o desenvolvimento de competências, visando 

formar profissionais qualificados para enfrentar as complexas exigências colocadas a um 

professor.  

Os cursos organizam-se em componentes de formação maior (major) e menor (minor). A 

formação major ocupa 75% do currículo e a minor 25%, ocorrendo esta a partir do 3° ano de 

formação. Esta organização permite que o futuro professor possa ter uma segunda área de 

actuação. 

A formação desenvolve-se numa perspectiva construtivista, reflexiva, flexível, 

profissionalizante, integrada, interdisciplinar, transdisciplinar, de reforço da identidade 

nacional, participativa, democrática, intercultural, ética e centrada no estudante. 

A UP define quatro eixos fundamentais da formação de professores: profissionalização, 

flexibilidade, pesquisa e interdisciplinaridade (UP, 2010, p. 37). Estes eixos relacionam-se com 

a necessidade de desenvolver uma identidade profissional do formando logo no início do curso. 



O currículo em vigor segue o modelo integrado, com as componentes de formação geral, 

psico-pedagógica e científico-técnica assim como as Práticas Pedagógicas a iniciarem a partir 

do primeiro ano de formação, sendo o Estágio Pedagógico realizado no 4° e último ano. Assim, 

desde que inicia a formação, desenvolve-se a articulação entre teoria e prática e entre disciplinas 

específicas da área de leccionação e as da área psico-pedagógica e didáctica.  

A formação prática "pedra de toque de qualquer formação profissional " (Formosinho, 

2009: p.111), ao iniciar a partir do 1° ano, permite ao estudante, gradualmente, tomar 

consciência dos problemas que afectam a escola e a sua área futura de actuação, permitindo-o 

também começar a reflectir sobre as suas opções em termos de pesquisa. 

Para Santos, a organização e o ethos universitário estão moldados por um conhecimento 

universitário, actualmente em desestabilização, emergindo um outro modelo, numa fase de 

transição, passando assim do conhecimento universitário para o conhecimento pluriversitário 

(2011, p. 42). Este conhecimento pluriversitário é contextual, o princípio organizador da sua 

produção é a aplicação que lhe for dada. A perspectiva da UP é que efectivamente o 

conhecimento produzido parta do contexto em que se insere a formação e seja relevante na 

solução dos problemas da educação. 

Na formação de professores a UP define 3 componentes essenciais: (i) formação 

específica com um peso de 65%; (ii) formação educacional com 25% e (iii) formação geral com 

10%. 

A formação específica está relacionada com as áreas de especialização do futuro 

professor, ou seja, da disciplina que ele vai leccionar. Por exemplo, para formar um professor 

de Matemática, são definidas um conjunto de disciplinas e actividades que compõem a 

especialização. 

A formação educacional integra disciplinas e actividades que permitem ao futuro 

professor adquirir competências de leccionação. Aqui integram-se as seguintes disciplinas 

obrigatórias:  Fundamentos da Pedagogia, Psicologia Geral, Psicologia da Aprendizagem, 

Didáctica Geral, Didácticas Específicas (ex. de Matemática, de História, etc.), Necessidades 

Educativas Especiais, Práticas Pedagógicas e Estágio Pedagógico. 

A componente de formação geral permite desenvolver competências de cultura geral, de 

exercício da cidadania, do desenvolvimento de pesquisa científica, entre outros. O currículo da 

UP, nesta componente, apresenta as seguintes disciplinas obrigatórias: Técnicas de Expressão 

em Língua Portuguesa, Inglês, Métodos de Estudo e Investigação e Antropologia Cultural. 



Para além das disciplinas obrigatórias, o currículo contempla também disciplinas 

opcionais, seleccionadas em função dos interesses e necessidades dos cursos.  

Tendo ainda em vista atender a uma série de questões que preocupam na actualidade o 

mundo, no geral, e a sociedade moçambicana, em particular, os cursos definem temas 

transversais. As Bases e Directrizes curriculares da UP mencionam os seguintes temas 

transversais comuns: Empreendedorismo, Currículo Local, Saúde Reprodutiva (HIV/SIDA), 

Educação para a Paz, Género, Educação Ambiental e Ética e Deontologia Profissional (UP, 

2010). 

A culminação dos cursos é feita mediante o Exame de Conclusão do Curso, Monografia 

ou Projecto. 

 

Considerações 

 

Tendo herdado da Faculdade de Educação da UEM a missão de formar professores para 

o Sistema Nacional de Educação em massificação a UP tem estado a envolver-se em processos 

de reformas e/ ou revisão curricular visando levar a cabo a formação de professores com 

competências necessárias ao crescimento do sistema de educação e a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem. Este exercício que tem levado ao aprimoramento dos currículos, por 

vezes, esbarra-se com a ausência de políticas, estratégicas, princípios e normas capazes de 

contribuir para uma maior estabilidade.  

 

 

OS PERCURSOS FORMATIVOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Repensar sobre o cenário da formação torna-se mais agravante quando consideramos 

o crescimento das instituições escolares na década de 1990. O aumento ocorreu tanto na criação 

de novas instituições de licenciaturas como também na procura dos alunos pelos cursos de 

formação de professores. Entretanto, o aumento não se deu no lócus das universidades, mas sim 

no âmbito dos institutos, nos setores privados e nas faculdades isoladas, cuja maioria, de acordo 

com Gatti (2009), funcionam em condições precárias, com pessoal de qualificação discutível. 

Em outras palavras, não houve na criação das instituições uma real preocupação acerca da 

qualidade na oferta dos cursos de licenciaturas, tanto no que envolve a permanência dos alunos 

no âmbito da pesquisa e da extensão, como também na valorização do professor.  



Diante do exposto, este trabalho apresenta como objeto de estudo a formação inicial 

do coordenador pedagógico da Universidade Estadual de Ponta Grossa, concluintes em 2010. 

E norteia-se pela seguinte questão: Quais as contribuições curriculares da Pedagogia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (2007-2010) na construção dos saberes necessários para 

a prática do coordenador pedagógico?  

Para compreender a problemática pautada na pesquisa, foram elencamos como 

objetivo analisar a licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (2007-

2010). 

A pesquisa teve a participação de seis (6) coordenadoras pedagógicas, da rede 

municipal de ensino de Ponta grossa/Pr. A delimitação de espaço e de tempo da pesquisa leva 

em consideração as mudanças ocorridas com a promulgação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Pedagogia e as influências destas na reformulação curricular do Projeto 

Político Pedagógico da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

O desenvolvimento da pesquisa tem como aporte teórico e metodológico as 

contribuições de Bardin (1977) com a análise de conteúdo que busca compreender um 

fenômeno a partir de um conjunto de técnicas de análise das comunicações que se organizam 

em três momentos: a pré-análise; a exploração do material; e, por fim, o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação.  

 

O curso de pedagogia da UEPG  

 

A estrutura organizacional da formação inicial de professores, incluindo a 

obrigatoriedade do nível superior para atuação de professores na Educação Básica, foi algumas 

das modificações apresentadas pela LDB 9394/96 (BRASIL,1996). A alternativa dos Institutos 

Superiores de Educação como espaço de preparação docente surgiu como um retrocesso para a 

formação dos professores e, consequentemente, uma desvalorização da profissionalização do 

professor. Houve poucas mudanças em relação às funções atribuídas ao coordenado 

pedagógico. O Art. 64 da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) aponta para uma formação ainda 

vinculada à racionalidade técnica, pautada nos termos de inspeção e de administração. O 

reducionismo das funções atribuídas ao coordenador pedagógico pondera-se no distanciamento 

das atividades vinculadas à docência, contribuindo para a dicotomia entre teoria e prática com 

uma formação voltada aos conhecimentos teóricos e à aproximação das habilitações postuladas 

nos anos de 1960 e 1970.  

Cristalizado por ideias e práticas mais voltadas ao especialista, ao fiscalizador e ao 

técnico, pouco se consegue enxergar o coordenador como parte integrante da equipe docente e 



organizador do trabalho pedagógico. Esse perfil passou a estar intimamente ligado às 

atribuições administrativas que já se caracterizam como marcas profundas na representação do 

coordenador pedagógico e na formação desse profissional. Nesse sentido, apontamos sobre a 

necessidade de o coordenador estar vinculado aos saberes teóricos e práticos, articulando-os de 

acordo com a realidade de sua atuação. É preciso ampliar os saberes dos TEÓRICOS sem 

distanciá-los dos conhecimentos práticos. 

Ressaltamos a importância de uma formação que ofereça uma bagagem sólida de 

saberes específicos do trabalho do coordenador pedagógico, que, para tanto, volte seu olhar aos 

processos educacionais, sem distanciar do âmbito escolar e dos saberes que norteiam a prática 

pedagógica. Assim, pontuamos que o curso de Pedagogia se constitui em espaço privilegiado 

para essa formação, o qual possibilita condições de problematizar a prática pedagógica e de 

constatar/discutir a lógica ideológica que marca o trabalho na sociedade capitalista. O papel do 

pedagogo não é neutro, considerando que há sempre um posicionamento presente na prática 

pedagógica que pode realizar tanto a transformação como a confirmação do status quo.  

Permeado por políticas de expansão no atendimento educacional, o curso de Pedagogia 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), localizado no estado do Paraná, garantiu 

seu funcionamento nos anos de 1960. Por meio do Decreto Federal de nº 111/61 (UEPG, 1961), 

tendo reconhecimento do Decreto nº 62.690 de 1968 (BRASIL, 1968a). Seguindo as reformas 

realizadas na década de 1960, a Universidade Estadual de Ponta Grossa adequou-se às 

mudanças realizadas em âmbito nacional. Entre as modificações, o curso organizou o currículo 

mínimo, conforme a Resolução do Parecer nº 252/69 (BRASIL, 1969) que passou a ser 

composto por disciplinas fundamentais, disciplinas do currículo mínimo, disciplinas 

complementares obrigatórias, disciplinas complementares optativas e disciplinas eletivas.   

Em consonância com o contexto universitário de organização curricular em âmbito 

nacional, o curso de Pedagogia da UEPG tinha como finalidade formar professores para as 

disciplinas pedagógicas do Curso de Magistério como também na formação para as habilitações 

de Administração, Supervisão e Orientação (BRASIL, 1971). Cabe destacar que a configuração 

da formação do pedagogo, situada pelo sistema das habilitações, atende aos moldes industriais 

de produção, pautados pela lógica da racionalização técnica e regulados pelo sistema capitalista, 

conforme discutimos no capítulo anterior.  

Seguindo a lógica mercantilista, a década de 1980 foi marcada pelos movimentos travados 

na busca de reformulação do curso de Pedagogia, tomando como referência a docência na base 

para a formação do profissional da educação. Com as mudanças pretendidas pela Resolução 

Universitária nº 5/89 (UEPG, 1989), o curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa realizou, de maneira gradual, as modificações nos anos de 1990. Desse modo, o curso 



passou a ser ofertado em regime anual com as habilitações Magistério de Pré-Escola, Magistério 

das Séries Iniciais de 1º Grau e Magistério das Classes de Alfabetização. Com o intuito de uma 

formação voltada ao magistério, a nova configuração curricular retira as habilitações de 

Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Administração Escolar, para a formação do 

especialista e assume uma estrutura de formação para a docência, tomando como base os 

conteúdos pedagógicos e o perfil do profissional docente e menos técnico.  

A reformulação curricular do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, realizada em 2000, apresentou, já no início da implementação, críticas e problemas em 

relação à estrutura curricular.  Elencamos alguns problemas enfrentados no modelo curricular 

referentes à reformulação citada anteriormente. Dentre eles, destacamos a dificuldade em 

consolidar uma base teórica sólida ao longo do processo formativo e a tentativa de pautar-se 

em uma formação com base na docência em um modelo curricular que prioriza a formação do 

especialista com a presença das habilitações em Administração Escolar, Supervisão Escolar e 

Orientação Educacional.  

Posteriormente, o Colegiado do Curso acompanhou as discussões travadas na 

elaboração e na negociação das DCNP (BRASIL, 2006). Após a aprovação, iniciaram-se as 

discussões para a formulação da restruturação do curso. A fim de compreender as questões 

envolvidas na construção do PPP (UEPG, 2006), a seção a seguir enfocará alguns aspectos 

relacionados a esse movimento. 

 

 

O curso de pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (2007-2010) 

 

Para análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG, 2006), faz-se necessário compreender os 

posicionamentos políticos e os aspectos legais que embasam tal documento. Na conjuntura da 

década de 1990, permeada por reformas que refletiam o entendimento da educação como 

instrumento de mudança tanto para a superação das desigualdades sociais como também para 

propulsão do desenvolvimento econômico, a formação de professores tornou-se elemento 

central das medidas de políticas reformistas. Desse modo, apresentou-se, nesse período, a Lei 

de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) como uma das medidas políticas com a 

finalidade de adequar o ensino às mudanças advindas dos organismos internacionais. 

As mudanças do PPP (UEPG, 2006) em análise implicaram no aumento da carga-

horária total do curso, na reformulação das ementas das disciplinas e na alteração do nome do 

curso que passou a ser reconhecido como: Curso de Licenciatura em Pedagogia - Magistério 



para a Educação Básica e Gestão Educacional. A nova proposta considerou as modificações da 

formação para a atuação docente como também para a gestão conforme as DCN (BRASIL, 

2006). Além de adequar o PPP às reformulações das DCN (BRASIL, 2006), o curso de 

licenciatura em Pedagogia atendeu aos resultados de avaliação dos alunos. Essas avaliações 

foram realizadas em reuniões entre os anos de 2004 e 2005 a fim de buscar melhorias para a 

configuração do curso.  

O Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da UEPG destina-se ao 

atendimento em turnos matutinos e noturnos, conforme a seguinte distribuição: 3.226 

horas/aulas, sendo destinadas 2.108 horas/aulas de natureza curricular científico-cultural, 510 

horas de prática realizadas ao longo do curso, 408 horas de estágio curricular e 200 horas para 

outras atividades acadêmico-científico culturais (UEPG, 2006). Define-se como campo de 

atuação do egresso de Pedagogia: A docência da Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; as disciplinas pedagógicas do Ensino Médio e as funções de organização e gestão 

de instituições e sistemas de ensino.  

Ao longo do curso, a prática é entendida como componente curricular, inserida como 

disciplina de formação básica geral. Desse modo, está pautada por uma perspectiva 

interdisciplinar, a qual contempla dimensões teóricas e práticas que envolvem todo o processo 

de formação do professor (UEPG, 2006).  

Assim, totalizam 510 horas destinadas à articulação entre teoria e prática do curso, assumindo 

a observação, a problematização e a análise para auxiliar na compreensão do trabalho 

pedagógico (UEPG, 2006).  

Em se tratando das Diretrizes do curso de licenciatura em Pedagogia, o estágio 

curricular é realizado para “[...] assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, 

em ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, 

conhecimentos e competências” (BRASIL, 2006, p. 5). Para isso, observamos no projeto do 

curso de licenciatura em Pedagogia (UEPG, 2006), a importância destinada ao estágio 

curricular ao ser realizado ao longo do processo de formação de modo a desenvolver no 

acadêmico experiência profissional nos campos de atuação do docente e da equipe gestora. 

Assim sendo, as disciplinas articuladoras do eixo de Pesquisa e Prática Pedagógica promovem 

a inserção do acadêmico no Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no espaço da Gestão Educacional, os quais 

se tornam objeto de investigação, análise e problematização, tanto das disciplinas articuladoras 

como de todas as outras discussões que contemplam o curso (UEPG, 2006). 

Entendemos a necessidade de a licenciatura em Pedagogia fornecer espaço de 

discussão que vise compreender os condicionantes que envolvem o trabalho do coordenador 



pedagógico, tendo em vista que, no cotidiano da escola, esse profissional é marcado por 

determinantes sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem na sua atuação. O PPP 

(UEPG, 2006) também pontua que não há como conceber a formação inicial desse profissional 

sem o exercício de reflexão e de indagação sobre a realidade. Cabe considerar no PPP (UEPG, 

2006) que as disciplinas articuladoras do curso não restringem a reflexão ao estágio; ao 

contrário, inserem a integração e a articulação de todas as disciplinas do curso, a 

problematização do estágio, como também as discussões que se inserem nesse espaço de 

articulação. 

Destacamos no PPP (UEPG, 2006) as disciplinas de Gestão Educacional I, Gestão 

Educacional II e Estágio Supervisionado em Gestão Educacional, a fim de compreender a 

formação do gestor e do coordenador pedagógico no referido curso. Cabe considerar que 

diferentemente das disciplinas pontuadas anteriormente, elas não se tratam de disciplinas 

articuladoras, mas se constituem no eixo curricular de Gestão Educacional. 

O PPP (UEPG, 2006) do curso pontua uma preocupação em preparar o docente e o 

gestor para atuar de forma ética, crítica, cooperativa, com capacidade de liderança e de busca 

permanente do conhecimento. Também ressalta a formação do pedagogo pautada por uma 

compreensão do fenômeno educativo inserido em um processo histórico, dinâmico e 

diversificado com postura crítica aos desafios da sociedade (UEPG, 2006). Para tanto, o PPP 

aponta como elemento chave da formação do pedagogo os conhecimentos, as habilidades e as 

competências, em consonância aos pressupostos das DCNP (BRASIL, 2006).  

A abrangência do curso apresentado nas DCNP (BRASIL, 2006) deflagra uma 

formação que busca atendar a todas as demandas de diferentes áreas, em que sejam necessários 

os conhecimentos pedagógicos. Perante essa abrangência, o projeto em análise (UEPG, 2006) 

optou por contemplar algumas temáticas nas disciplinas de diversificação ou aprofundamento, 

indicadas nas diretrizes, a saber: a Pedagogia Inclusiva, a Educação de Jovens e Adultos, a 

Educação no campo, a Educação em espaços não formais, e Tecnologia da Informação e 

Comunicação (UEPG, 2006). Destacamos a importância desses conhecimentos para a formação 

do pedagogo, mas cabe considerar que o aspecto amplo do curso pode resultar em uma 

formação dispersa, que não contempla aspectos essenciais dessas temáticas.  

Destacamos no PPP do curso (UEPG, 2006) algumas disciplinas referentes à formação 

do docente e do gestor que diminuíram a carga horária de mais de 100 horas para 68 horas: 

como Fundamentos Teóricos da Educação Infantil, Didática II e Gestão Educacional I. A carga 

horária dessas disciplinas mostram-se incipientes, tendo em vista que configuram como 

objetivo do curso, a formação docente e do gestor. Em suas pesquisas, Gatti (2009) ressalta que 



disciplinas ligadas à gestão escolar e ao ofício docente complementam um percentual irrisório 

dos cursos de licenciatura. 

A pesquisa é entendida no PPP do curso de licenciatura em Pedagogia da UEPG como 

um processo imprescindível e que deve ser realizado de maneira processual e gradativa. Desse 

modo, contempla desde o primeiro ano do curso a pesquisa e a prática pedagógica, resultando 

na elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso. Para tanto, o PPP (UEPG, 2006) 

compreende a pesquisa como prática individual e coletiva, com fundamento em Pimenta e 

Anastasiou (2002), para afirmar que a pesquisa favorece a autocrítica e reconstrói a teoria 

existente por meio de um pensar compartilhado. Pimenta e Anastasiou (2002) pontuam a 

importância de levar em consideração as incertezas e as dificuldades singulares do professor na 

pesquisa. Nesse sentido, dar voz ao professor como autor e ator. Assim, a ação educativa é 

tomada como objeto de reflexão ao longo do curso. 

Ao considerar os desejos, interesses e objetivos que envolvem a escola, ressaltamos o 

conflito como elemento próprio do processo democrático. O coordenador pedagógico deve 

estar preparado para trabalhar de forma favorável à construção de consensos. Destacamos que 

o PPP do curso (UEPG, 2006) apresenta o conflito como elemento constituinte da gestão 

democrática e que se constitui no ponto de partida para a construção das propostas, no processo 

de tomada de decisões, e o consenso passa a ser o ponto de chegada.  

 

 

ESTUDANTE TRABALHADOR TECNOLOGO NO SEPT – SUJEITOS, 

SUBJETIVAÇÕES E DIFERENCIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

 

Introdução  

 

Durante os anos de 2003 a 2011 a Universidade Federal do Paraná aderiu ao Programa 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais/ REUNI; cujas metas e estratégias 

eram a ampliação das vagas, criação de cursos novos, ampliação de vagas nos cursos já 

existentes e inserção social de estudantes que necessitam trabalhar. Esse programa caracteriza 

uma política de “democratização” do Ensino Superior, denominado por alguns de 

“massificação” do ensino universitário, trouxe para dentro da UFPR um público estudantil 

diverso. Na vigência dessa reestruturação e expansão, o Setor de Educação Profissional e 



Tecnológica substituiu a antiga Escola Técnica, reformou esse espaço educativo na oferta de 

novos cursos de formação superior tecnológica. Houve ao mesmo tempo uma adaptação ao 

modelo de ensino superior em vigência nessa instituição e a abertura de outro perfil focado nem 

egresso que se especializa em serviços. Esse movimento expansionista gerou oportunidade de 

inclusão que por sua condição socioeconômica tendia a ser excluídos do ensino superior 

publico. Quer essa análise compreender como - o previamente intitulando e público alvo 

trabalhador-estudante – enfrenta os desafios frente à relação “educação e trabalho” 

concomitantes e consegue ou não usufruir do que o ensino superior publico tem a lhe oferecer.  

 

Entendendo o contexto do objeto  

 

O SEPT é um Setor jovem, foi fundado em 2010 resulta das políticas de expansão 

universitária do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, REUNI7; programa que alargou e redesenhou em muitos aspectos a Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), nesses últimos 10 anos. Possuindo oito cursos de tecnologia, que, 

portanto, formam tecnólogos, um curso técnico pós-médio e um curso de ensino médio 

integrado, herda certa identidade da antiga escola técnica da UFPR. Ao  traçar um perfil do 

estudante técnico e tecnólogo do Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) da 

Universidade Federal do Paraná, na ideia de compreender como este grupo realiza suas ações 

de aprendizagem e responde a uma política majoritária do Ministério de Educação e Cultura/ 

MEC, reflete as novas formas de acesso e representação desse grupo no Ensino Superior na 

UFPR. Também se propõe a observar que características surtem público que busca se 

profissionalizar através do ensino da técnica e da tecnologia.  

Desde o ano de 2002 a Universidade Federal do Paraná (UFPR) vem expandindo sua 

função social através de programas como: o PROVAR (Processo de Ocupação de Vagas 

Remanescentes) e o Plano de Metas de Inclusão Social e Racional (sistema de cotas) que 

destinou uma parte das vagas para afrodescendentes, indígenas e estudantes de escolas públicas. 

Visando ampliar ainda mais sua importância dentro do cenário social e educacional, tanto local 

quanto regional, nacional e global, a instituição entre 2002 e 2006 analisou a adesão ou não ao 

REUNI (Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) do Ministério da 

                                                           
7 Este programa teve início em 2003 e conclusão prevista em 2012. As ações do programa contemplam o aumento de vagas 

nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à 
evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país. O Reuni foi instituído pelo Decreto 
nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). FONTE: 
www.reuni.mec.gov.br 



Educação (MEC). No caso da aceitação ela passaria por um complexo processo de 

reestruturação e expansão de suas atividades. (UFPR, 2008, p. 5-6).  

Em 2007 o Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná (COUN) decidiu através 

de votações em sessão extraordinária pela adesão ao REUNI, em consonância ao artigo 1º do 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que instituiu o programa de apoio aos planos de 

reestruturação e expansão das universidades federais. O objetivo da instituição, no criar as 

condições de acesso ao ensino superior, foi o de conduzir um aproveitamento da estrutura física 

e dos recursos humanos existentes nas universidades federais. 

As diretrizes do Programa previstas no artigo 2º do decreto nº 6.096/07 foram:  

 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas 

de ingressos, especialmente no período noturno; II – ampliação da mobilidade 

estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que 

possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento 

de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas 

de educação superior; III – revisão da estrutura acadêmica, com reorganização 

dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-

aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade; IV – 

diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas 

à profissionalização precoce e especializada; V – ampliação de políticas de 

inclusão e assistência estudantil; e VI – articulação da graduação com a pós-

graduação e da educação superior com a educação básica. 

 

Nesse contexto de reestruturação, a Escola Técnica torna-se Setor de Educação 

Profissional e Tecnologica/SEPT. Essa reforma e a conseqüente transformação dela advinda, 

no ambiente de ensino técnico e tecnológico, se deram com base no decreto nº 6.096, de 24 de 

abril de 2007. Esse passou a estabelecer  diretrizes para o processo de integração de instituições 

federais de educação tecnológica (IFET) no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica.  

O SEPT passou a ser o responsável pelo ensino, pesquisa e extensão dentro da UFPR de cursos 

profissionalizantes e tecnológicos. Segundo o art. 39, §2º, incisos I, II e III da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) a educação 

profissional e tecnológica compreende os cursos de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional, os de educação profissional técnica de nível médio e os de educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.  

Logo, o perfil da nova unidade educacional atraiu ingressos quem visavam à formação 

profissional, ligada a serviços e funções técnicas, atendendo as demandas locais e regionais. 

Assim, a UFPR se abre a estudantes trabalhadores quando preferencialmente oferta cursos 

noturnos, de viés profissionalizante que qualificam para o atendimento a demandas prestação 

de serviços especificas da sociedade atual. Atende sujeitos que estudam, ao mesmo tempo, em 

que mantém suas atividades laborais, daí a maior parte de seus cursos ofertados a noite. Com 

essa reforma as vagas noturnas saltaram de 26% para 36% entre 2007 e 2017.   



 

Conceitos Orientadores 

 

Partindo dos quatro conceitos orientadores: identidade e diferença, democratização, 

expansão; tem se buscado compreender como este ambiente age enquanto facilitador do 

processo de aprendizagem deste estudante técnico das tecnologias, através de conjunto de 

aspectos. As reflexões que se dão entorno dos conceitos de identidade e diferença tem por base 

as análises dos estudos culturais (SILVA, HALL, WOODWARD, 2012), a questão 

democratização é analisada em (RANCIÉRIE, 2014; SANTOS 2002, 2010); sobre a expansão 

do ensino superior, técnico e tecnológico, o embasamento dos argumentos leva em conta vários 

estudos (FAVERO, 2006; VARGAS; 2011; SCHWARTZMAN, 2002).  

Esses conceitos permeiam um questionário, que enquanto instrumento de pesquisa, 

busca entender o que vem identificando o estudante fruto da expansão e o que nele vem 

diferindo do perfil já adaptado a tradição do ensino superior. Como esse novo estudante, 

recentemente incluído, vem desenvolvendo suas condições de permanência no meio 

acadêmico? A construção do questionário escutou um grupo de 08 estudantes durante seis 

meses que ajudaram a pensar e a construir  questões que fizessem sentido ou fossem importantes 

de se fazer, quando o sujeito pesquisado é um estudante que trabalha e estuda. 

Aspectos que referem a democratização do acesso ao ensino superior que aqui se denominam 

“condicionantes da democratização”, tais como: estrutura física, protocolos de seleção e de 

ingresso, políticas internas ligadas a Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD/UFPR) e outros 

que legitimam os currículos dos cursos; a ação gestora da direção e da vice-direção; dos técnicos 

administrativos; os currículos dos cursos, a ação dos coordenadores de cursos; as atividades de 

pesquisa e extensão docentes e outras ações voltadas para a especificidade deste público foram 

problematizadas. Compreendeu-se que todas estas instâncias são condicionantes e referentes de 

uma ética da equidade dos espaços democráticos de aprendizagem,onde circulam, aprendem, 

expressam-se e vivem estes estudantes. 

 

Materiais e métodos 

 

Pensando no viés qualitativo o questionário foi aplicado no segundo semestre de 2017 

e será outra vez aplicado no segundo semestre de 2018. A ideia é analisar as respostas e se, em 

alguns casos, houve mudança na respostas. A aplicação no SEPT coletou dados dos cursos: 

Tecnologia em Produção Cênica, Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia em Gestão 

Pública. Que gerou o levantamento desses dados e a significação do que seria o estudante 



trabalhador que compõe o perfil do Setor de Educação Profissional e Tecnológica e a 

indispensabilidade, após discussões pelo grupo de pesquisa, de alterações no questionário e uma 

nova aplicação com questões de viés de interação com o espaço e ações culturais no mesmo no 

setor na terceira semana do mês de agosto, com o objetivo de comparar e levantar as 

interferências das vivências artísticas na universidade na formação do discente. 

Para além da discussão conceitual a pesquisa do tipo qualitativa, elaborou questionário 

com questões de preenchimento individual, com o intuito de investigar como esse novo grupo 

vem se integrando a universidade. O questionário foi estruturado com 45 questões, cada questão 

foi desenvolvida com a preocupação de reconhecer as subjetividades dos sujeitos implicados 

no processo. O enfoque dos questionamentos foi dividido em quatro tópicos: dados gerais; 

acesso e permanência; permanência subjetiva do diferente e expectativa do futuro egresso. Os 

chamados “Dados Gerais” levantam as particularidades culturais e identitárias dos sujeitos 

envolvidos; no tópico “o acesso e a permanência”, esta proposto  coletar informações sobre a 

forma de ingresso do estudante e o suporte ofertado pela universidade para o desenvolvimento 

do seu processo de formação; na permanência subjetiva e objetiva se problematiza as lacunas 

culturais; as expectativas de egresso tensionam as perspectivas do estudante para o futuro. O 

questionário foi aplicado no segundo semestre de 2017 no setor SEPT da UFPR, tendo sido 

preenchido por alunos dos cursos de Tecnologia em Produção Cênica (TPC), Tecnologia em 

Análise de Sistema (TADS) e Tecnologia em Gestão Pública (TGP). Ao todo foram 

respondidos 106 questionários, sendo contabilizados 50 questionários preenchidos por 

estudantes do curso de TGP, 25 de TPC e 31 de TADS. Os dados obtidos foram debatidos em 

grupo e organizados em tabelas para especificação de resultados. 

 

Resultados e discussões 

 

Ao total já foram aplicados 106 questionários no 2o. semestre de 2017 que aferiram 

retornos de estudantes ligados aos cursos de: Tecnologia em Produção Cênica, Tecnologia em 

Análise de Sistemas e Tecnologia em Gestão Pública. Observou-se o perfil particular de cada 

curso, com relação a sexualidade, etnia, perfil do estudante, renda familiar e expectativa de 

egresso: 

   No curso de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas (TADS), foram 

aplicados 31 questionários onde constata-se que 74% são estudantes e trabalhadores, sendo 

apenas 25,5% os estudantes de tempo integrado, a maior dos estudantes trabalhadores executa 

o serviço privado, são 35% deles, logo em seguida, há os que trabalham como estagiários, que 

correspondem aos 29%, nenhum deles executa serviço público, tanto que o serviço público 



representa apenas 3% da pretensão de trabalho após o egresso. A maioria pretende trabalhar 

como empreendedor/empresário (26%) e com o serviço privado exclusivamente (22,5%). A 

estimativa de renda familiar é representada pela maior parte dos estudantes (39%) entre 4 a 5 

salários mínimos (tendo, por base o valor do salário mínimo em 2017, de R$ 937,00). Como 

mostra as tabelas abaixo: 

   Além disso, foi possível, constatar que a predominância social no perfil do curso é de 

etnia branca, representam 87%, e heterossexual correspondem a 93%, se relacionado ao total 

de discentes de TADS. Tendo 0% de representatividade homossexual e pessoas negras (0%). 

   Em Tecnologia em Gestão Pública (TGP), onde foram aplicados 50 questionários, há 

um grande número de estudantes trabalhadores, são 80% de todos os estudantes. Com relação 

à identidade cultural de minorias no espaço universitário têm dados, como, os demonstrados 

nas tabelas abaixo, onde 4% se identifica com outro tipo de sexualidade (indefinida e 

pansexual), mas a predominância se mantém heterossexual (86%). São 22% dos alunos de TGP 

que se autodeclaram como pardos, mas ainda sem mantém em sua maioria branca (72%) e 0% 

indígena.  

 No curso de Tecnologia em Produção Cênica (TPC) é notado um perfil que se 

diferencia nos demais, tanto por um número maior de minorias sociais inseridas, diferente dos 

demais cursos, quanto por uma estimativa de renda familiar que é mais baixa. A maioria dos 

discentes de TPC também é representada como estudante trabalhador (64%), porém se têm um 

número maior de estudantes LGBT's sendo 52% do curso, sendo 20% homossexual e 32% 

bissexual. A maioria se autodeclarada de etnia branca (84%), o número de autodeclarados 

negros é 12% dos estudantes. Aqui esse grupo é maior. A estimativa da renda familiar dos 

estudantes de Produção Cênica está em maioria entre 1 a 3 salários mínimos (50%), renda 

menor que as dos outros cursos, que mantém a estimativa de renda familiar em maior parte 

entre 4 a 5 salários mínimos, sendo 39% (TADS) e 32% (TGP).  

Outra análise importante sobre o perfil dos estudantes de TPC é a expectativa de egresso 

e as formas de trabalho, por se tratar de uma formação que prepara profissionais para atuar na 

área cultural, como mostrado nas tabelas abaixo, em que a maioria ainda não atua 

profissionalmente na área em que estuda (54,5%) esses tem por pretensão trabalhar como 

autônomo (43,5%) e em empresas (52%): 

 O perfil do estudante SEPT a partir do resultado dos 106 questionários, colocados em 

formato de tabela abaixo, pode ser representado como, em sua maioria, sem estudantes 

indígenas, 0% do total, de etnia branca (79%), de sexualidade heterossexual (76%) com a 

estimativa de renda familiar de 4 a 5 salários mínimos (35%) e como previa as hipóteses 

colocadas no início desta pesquisa, estudante e trabalhadores, 74,5%. 



Após o REUNI, as políticas expansivas na graduação superior é possível notar 

consideráveis diferenciações nas universidades. A UFPR, por meio desse projeto consolida o 

SEPT, que passa a ser um diferenciador na universidade, o setor surge no período 2009/2010, 

decorrente dessas políticas desencadeando, por fim, a acessibilidade de novos perfis, sujeitos 

que não se identificava nos cursos de graduação superior passam a ocupar esse espaço, que 

acaba por ser dessemelhante dos demais setores da UFPR, gerando um grande número de vagas 

no período noturno, que alcança estudantes trabalhadores. 

Porém, no SEPT há um curso divergente dos demais com relação ao seu perfil 

profissional e acadêmico, que recebe estudantes que também são diferenciados dos demais em 

alguns aspectos, o curso de Tecnologia em Produção Cênica, que envolve âmbitos artísticos e 

culturais em seu currículo, formando produtores cênicos, aptos a trabalhar na área cultural. 

Esses estudantes permeiam vivências voltadas ao fazer crítico-técnico-artístico, possuindo um 

perfil identitário às resistências de minorias sociais e possuem uma expectativa de egresso 

autônoma. Portanto, ao considerar a história das universidades brasileiras dando destaque ao 

processo democrático de expansão, REUNI, o estudante ingressante tende, ao acessar a 

universidade pública, a se moldar a uma identidade subjetiva pre-existente e própria do 

ambiente universitário. Pretendendo reconhecer esses novos sujeitos ocupantes do espaço 

universitário, no que se constatou sendo a maioria estudantes trabalhadores, sendo o pontapé 

para questões de democracia, resistência e a identificação cultural nas vivências desses novos 

grupos. 

      

Conclusão 

 

A pesquisa, ainda em processo, tem por objetivo investigar como se estabelece a relação 

entre os discentes do SEPT e as ações educativas e espaços formativos e culturais promovidos 

pela UFPR. Na perspectiva de extrair características desse grupo, foi aplicado um questionário 

com um conjunto de questões voltadas a refletir o acesso, a permanência, as expectativas desses 

estudantes. Focando nisso, a pesquisa busca aprofundar-se nas necessidades desse tecnólogo e 

suas dificuldades e diferenças no setor, pensando em como se inserem no mercado cultural e 

artístico e suas vivências dentro das propostas, grupos e espaços da UFPR.  
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