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Resumo: 

Este trabalho analisa as políticas curriculares para a formação de pedagogos do agreste de 

Pernambuco-Brasil. Para tanto, nos utilizamos de autores que discutem sobre essa temática, 

focando as políticas curriculares (PACHECO, 2003; LOPES, 2008); os embates entre o global e 

o local e sua influência na educação (BALL, 2001); trazendo a globalização, mas destacando a 

questão econômica nas práticas educativas (PEREIRA, 2007); enfatizando os conceitos de 

currículo, políticas educacionais e curriculares (PACHECO, 2003); e ainda a análise da 

evolução histórica do conceito de currículo (PARASKEVA, 2007). Neste sentido, como 

problemática tínhamos a intenção de saber como as Instituições de Ensino Superior iam se 

constituindo nas discussões sobre políticas curriculares e educacionais para formação de 

professores; como se dava o processo de reforma, a articulação entre as ementas das disciplinas 

de estágio supervisionado e as perspectivas curriculares apresentadas em sala de aula. Assim,  



tomamos como objetivo analisar o currículo pensado, proposto e vivido no curso de Pedagogia 

em duas Instituições de Ensino Superior (IES) no agreste pernambucano, escolhidas a partir da 

relevância social e política que apresentam na região. Para isto, realizamos o estudo das ementas 

das disciplinas de estágio supervisionado, da prática pedagógica do professor de estágio, dos 

projetos curriculares das instituições e das entrevistas semi-estruturadas com os professores, 

tomando como caminho teórico-metodológico da abordagem qualitativa – por convicção de que 

esta consegue considerar a dinamicidade do campo educacional, relacionando-o com o contexto 

sócio-histórico de uma dada realidade passível de transformações – e da análise do discurso 

(AD), onde identificamos as articulações internas/externas do discurso acerca das políticas 

curriculares para a formação de professores. Este percurso nos permitiu entender as políticas 

curriculares pensadas, propostas e vividas nas Instituições de Ensino Superior (IES) como 

resultado da confluência das forças globais e locais, além da compreensão de que um projeto 

curricular pode legitimar um modelo de sociedade e ao mesmo tempo pode servir de resistência 

a ele.  Além disso, ficou evidenciado que a IES “A” amplia o campo de atuação do pedagogo ao 

incorporá-lo em ambientes não formais de educação. E a IES “B”, por sua vez, entende a 

especificidade do pedagogo inscrita na sala de aula. Assim, as duas instituições apontam que o 

currículo pode ser pensado, proposto e vivido de maneiras distintas, o que incide sobre o perfil 

do profissional em formação.  

Palavras-chave: 

Politicas Curriculares; Formação de Professores, Currículo e Instituições de Ensino Superior. 

 
Introdução 

Este pesquisa circunscreve-se no âmbito do debate nacional sobre os rumos das políticas 

curriculares e da formação de professores no estado de Pernambuco. Seu intuito é a obtenção de 

uma aproximação do contexto do currículo pensado e proposto do curso de Pedagogia do estado 

de Pernambuco, buscando analisar os projetos curriculares das Instituições de Ensino Superior 

(IES) e os processos de discussão que envolvem a reformulação desses projetos. Ainda tivemos 

como objetivo realizar uma aproximação do contexto do currículo vivido do referido curso, 

buscando analisar o estágio supervisionado e o currículo vivido nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado. 

Para tanto, utilizamos de teóricos que ajudaram a pensar nosso objeto de estudo, tais como Ball 

(2001, 2010) que analisa a globalização e influências no contexto educacional; Pereira (2007) 

trazendo também a globalização, mas enfatizando a questão econômica nas práticas educativas; 

Pacheco (2003) autor que trabalha os conceitos de currículo, políticas curriculares e 

educacionais; Paraskeva (2007) que faz uma análise da evolução histórica do conceito de 

currículo; e Lopes (2008) autora que aborda as políticas curriculares. 



Utilizamos ainda de Orlandi (2010) e sua perspectiva da Análise de Discurso que nos deu 

subsídios para a compreensão das articulações internas/externas no discurso sobre as políticas 

curriculares para a formação de professores, tanto nos documentos analisados como nas 

entrevistas e observações realizadas. Partindo disso, consideramos para estudo duas instituições 

de ensino superior (IES) que contém o curso de Pedagogia, sendo uma universidade pública e 

outra privada, as duas localizadas na cidade de Caruaru, com o intuito de abarcar IES que 

tivessem relevância social na região agreste. 

Sendo assim, tínhamos a inquietação de investigar como as Instituições de Ensino Superior vão 

se constituindo nas discussões sobre políticas curriculares e educacionais para formação de 

professores? E como tem se dado o processo de reforma? Frente a isso, traçamos o nosso 

caminho teórico-metodológico de pesquisa. 

 

 

 

Traçando um caminho teórico-metodológico 

A temática deste trabalho voltada para as políticas curriculares pensadas, propostas e vividas nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) nos permitiu entender essas políticas como resultado da 

confluência das forças globais e locais, além da compreensão de que um projeto curricular pode 

legitimar um modelo de sociedade ou servir de resistência a ele.  

Então, a metodologia aqui evidenciada não se inseriu numa perspectiva de aplicação de 

abordagens e instrumentos. Ela foi, na verdade, um caminho construído que intencionou 

responder e analisar o recorte de uma realidade. Isso significa dizer, que esse percurso 

metodológico se caracterizou pela flexibilidade, mas sem perder o rigor solicitado às pesquisas 

científicas, buscando, a partir dos nossos objetivos e de nossa temática, corporeificar o dado 

pesquisado. 

Dessa maneira, nos apoiamos nas conceituações de Lüdke e André (1986) sobre a pesquisa 

qualitativa, compreendendo que por se tratar de um caminho metodológico que tem por base o 

ambiente natural como fonte de dados, uma preocupação maior com o processo, os significados 

que os sujeitos dão a sua vida, e o processo indutivo na análise dos dados, nos possibilitaria 

maior inserção no estudo sobre as discussões da temática em foco. 

Este tipo de abordagem também nos permitiu trabalhar tanto do ponto de vista da objetividade 

quanto da subjetividade, compreendendo que ambas as formas de analisar os dados são 

relevantes quando se trata de uma pesquisa que não procurou dicotomizar posturas teóricas. 



Diante dessas questões, nosso esforço em explicitar as políticas curriculares das IES do agreste 

pernambucano partiu da concepção de que 

Não existe [...] uma única realidade do âmbito social em geral e do educativo em 

particular, mas múltiplas realidades, em correspondência com os múltiplos olhares de 

quem as vive. A partir de cada uma destas se oferecem perspectivas diferentes, 

matizadas de forma singular pelo sujeito ou pelo grupo. Os indivíduos são agentes 

ativos que constroem, de forma condicionada, o sentido da realidade em que vivem. 

Assim [...] para compreender a complexidade real dos fenômenos sociais, é 

imprescindível chegar aos significados, aos valores e aos interesses, ter acesso ao 

mundo conceitual dos indivíduos e às redes de significados compartilhados pelos 

grupos, comunidades e culturas. A complexidade da investigação social em geral e 

educativa em particular reside precisamente nesta necessidade de ter acesso aos 

significados, posto que estes só podem ser captados de modo situacional, no contexto 

dos indivíduos que os produzem e intercambiam através dos significantes linguísticos 

(PÉREZ GÓMEZ apud SILVA, 2007, p. 75). 

 

Sendo assim, por causa dessa necessidade de chegar à rede de significados dada, construída e 

reproduzida pelos sujeitos e instituições investigadas nos utilizamos da Análise de Discurso 

(ORLANDI, 2010), pois além da busca de sentidos nos projetos curriculares das IES, 

analisamos os elementos constitutivos do processo de discussão nessas instituições acerca das 

perspectivas curriculares dos projetos de curso de formação de professores pensados e propostos 

através de entrevistas. Ressaltamos que essas entrevistas foram realizadas em duas IES de 

grande relevância no agreste pernambucano, uma pública e outra privada. 

Nesse contexto, procuramos ainda obter uma compreensão do currículo vivido do curso de 

Pedagogia, aonde analisamos as ementas das disciplinas de Estágio Supervisionado para 

entendermos especificamente os conhecimentos e as posturas teóricas que embasam a formação 

dos professores. Para tanto, realizamos uma pesquisa documental aonde buscamos os projetos 

curriculares do curso de Pedagogia das instituições estudadas e construímos um mapa a partir da 

leitura das ementas das disciplinas de Estágio Supervisionado. 

 Por fim, analisamos o currículo vivido das mesmas disciplinas através da observação das aulas 

de Estágio Supervisionado nas instituições que foram nosso campo de pesquisa. As observações 

aconteceram nas salas de aula que ofereciam a disciplina de Estágio Supervisionado das 

instituições-campo. Essa ocasião foi necessária para entender as possibilidades e perspectivas da 

formação do profissional docente, no que se refere à relação teoria-prática e o exercício docente 

no atual contexto de performatividade e exigências em torno desse profissional. 



A Análise de Discurso (ORLANDI, 2010) foi então utilizada com vistas à compreensão de 

como os discursos são produzidos, superando a perspectiva do que se está falando. Com essa 

forma de analisar os dados buscamos perceber a ideologia e a linguagem presente nos projetos 

curriculares, nas falas dos que participaram de sua formulação, e nas observações das aulas de 

Estágio Supervisionado, entendendo que o lugar dos sujeitos influencia o que é dito por eles. 

Dessa maneira, tínhamos a intenção de saber como as IES iam se constituindo nas discussões 

sobre políticas curriculares e educacionais para a formação de professores; como se dava o 

processo de reforma, a articulação entre as ementas das disciplinas de estágio supervisionado e 

as perspectivas curriculares apresentadas em sala de aula. 

Esse objetivos supramencionados nos levaram as seguintes inquietações, dentre elas: como as 

Instituições de Ensino Superior vão se constituindo nas discussões sobre políticas curriculares e 

educacionais para formação de professores? E como tem se dado o processo de reforma? 

Cabe salientar o modo de tratamento dos sujeitos e instituições neste trabalho. Portanto a IES 

pública foi aqui nomeada como IES A, enquanto que a IES privada foi chamada de IES B. 

Quanto aos sujeitos entrevistados, estes foram denominados com o termo da instituição as quais 

pertencem acrescentando um número, por exemplo, professor/a IES A1, professor/a IES B1 etc. 

Nossa intenção com o sigilo dos nomes foi a de preservar o direito à confidencialidade e 

discrição dos sujeitos. 

 

Referencial teórico 

As influências do cenário global sob a educação 

Na sociedade atual vivemos um processo de tentativa de homogeneização política e econômica, 

processo este comumente denominado de globalização. Com a globalização um padrão de 

economia que apenas privilegiava as nações hegemônicas começou a ser imposto, contribuindo 

para a crescente desintegração da autonomia política dos países. Essas questões vieram atreladas 

às concepções de competitividade e performatividade, ideias bastante condizentes com este 

modelo societário voltado para o capital. Isso significa dizer que a globalização como produto 

do capitalismo se inseriu em diversos setores da vida em comunidade e não pode mais ser visto 

como “um fenômeno que se encontra ‘lá fora’. Ela se refere não só a emergência de sistemas 

mundiais de larga escala como também as transformações na própria tessitura da vida cotidiana” 

(Giddens, apud Ball, 2001, p.121). 

Diante disto, nada mais natural do que supor que a globalização também interfira e deixe suas 

marcas na educação. Nos discursos sobre os fenômenos educativos ela já vem há algum tempo 

sendo citada, demonstrando que os pesquisadores estão atentos aos sinais dessa influência.  



Dessa forma, o global passa a interferir e impor suas intenções mercadológicas nos contextos 

locais, buscando a superação das individualidades e características únicas de cada realidade. 

Entretanto, esse mecanismo não é isento de embates. Os contextos locais resistem às novas 

formas de viver em sociedade, resultando em conflitos com as finalidades do global, conflitos 

esses que contribuem para a hibridização das identidades culturais. 

Em consequência, esta hibridização se inscreve nas questões educativas transformando-as em 

extensões do mercado, onde a competição é cada vez mais estimulada. Os sujeitos a serem 

formados são pensados sob uma nova perspectiva, e a educação para a vida é substituída pela 

educação para o lucro. Esse entendimento está presente também nas conceituações de Ball 

(2001), na medida em que fala sobre a posição destinada ao estudante nessa nova conjuntura 

política e social baseada nos fundamentos do capitalismo. 

No contexto desse novo ambiente moral, o/a estudante é cada vez mais mercantilizado. 

Cada estudante é posicionado/a e avaliado/a de uma forma diferente no mercado 

educacional, ou seja, o processo de competição institucional no mercado apela a uma 

‘economia do valor do estudante’ (Ball, 2001, p. 108). 

 

Por isso a importância de estudar as concepções das políticas de currículo das IES do agreste de 

Pernambuco, pois estas nos deram a possibilidade de perceber que profissional docente essas 

instituições pretendem formar, considerando que estão inseridas nos embates entre o local e o 

global, aos quais nos referimos acima. Entendendo ainda, que serão estes profissionais formados 

(com mais ou menos predominância) para o mercado ou para reflexividade que atuarão na 

educação básica, podendo ou não, dependendo da formação que terão, modificar a realidade ou 

perpetuar a que já existe. 

 

Um olhar em torno das políticas educacionais e curriculares 

As políticas educacionais não podem ser entendidas enquanto fatos isolados, elas necessitam ser 

analisadas como produto de influências locais e globais. O Estado como instrumento regulador 

dessas políticas tende a estar em consonância com o paradigma do capital e por outro lado as 

organizações dos profissionais da educação (como a Associação Nacional pela Formação do 

Profissional de Educação – Anfope, aqui no Brasil) apresentam-se como elemento de 

resistência, de contestação a esse paradigma. Essa questão reflete a ideia de que as políticas 

educacionais estão sempre sujeitas a conflitos, não sendo totalmente constituídas pelas 

concepções mercadológicas e nem pelas concepções baseadas na emancipação. Pois, 



uma teoria da política da educação não pode ser limitada à perspectiva do controle do 

Estado porque as políticas são imperfeitas e simples, enquanto que a prática é 

sofisticada, contingente, complexa e instável, o que equivale dizer que nesse plano 

existem estruturas de poder, redes informais de decisão e práticas discursivas que 

intervêm de modo ativo na decisão curricular (Pacheco, 2003, p. 16). 

 

É nesse quadro que se inserem as políticas curriculares as quais são um agrupamento de leis que 

direcionam o que necessita ser lecionado na escola. Contudo pensar as políticas curriculares 

apenas sob esse aspecto seria reducionista, tendo em vista que elas dizem respeito também à 

ideologia que orienta tanto a administração central quanto os contextos escolares específicos. 

Essa ideologia é, portanto, ressignificada, ocorrendo um processo de hibridização (assim como 

ocorre com as políticas educacionais).  

Partindo disso, o currículo apresenta-se como a corporeificação das políticas curriculares, 

funcionando como elo com a sociedade. É nele que encontramos o perfil formal da educação e 

onde podemos enxergar as perspectivas das políticas curriculares em confluência com as 

perspectivas das instituições educativas. Logo, pesquisando os projetos curriculares das 

Instituições de Ensino Superior (IES) temos a possibilidade de perceber essa relação, 

objetivando entender que sujeito está sendo formado e como está se configurando essa 

formação.  

Dessa forma, o currículo deve ser organizado e pensado como prática, “[...] cuja consequência é 

a de os professores aceitarem submeter as suas práticas a uma reflexão crítica e que, perante 

isso, possam compreender o modo de transformar o currículo.” (Pacheco, 2003 p. 27).  

 

Achados da pesquisa 

O projeto curricular pensado e proposto 

A partir da análise dos projetos curriculares pensados e propostos para a formação de 

professores no curso de Pedagogia, pudemos perceber diferenças significativas entre a IES B e a 

IES A. Enquanto a primeira define o perfil do/da pedagogo/a com ênfase na atuação para a sala 

de aula, estendendo essa atuação para a gestão escolar, a IES A compreende que a base 

identitária desse profissional é sim a docência, mas sua atuação pode ser ampliada para a gestão 

educacional e para os movimentos e organizações sociais. 

Ressaltamos aqui a distinção entre gestão educacional, presente na proposta curricular da IES A, 

e a gestão escolar, presente na proposta curricular da IES B. Essa questão é importante porque 

demonstra que a instituição pública (IES A) possui uma compreensão das possibilidades de 



atuação do/da pedagogo/a em dimensões abrangentes. Por outro lado, a instituição privada (IES 

B) apresenta uma concepção de educação voltada para o espaço escolar, por isso o destaque 

dado à gestão da escola. 

Outro ponto evidenciado, diz respeito à importância da pesquisa nos projetos propostos pelas 

instituições. Pois embora a IES B seja uma faculdade privada e isolada, não tendo por isso 

obrigatoriedade em oferecer mecanismos de pesquisa, há um esforço seu e de seus docentes em 

implementar uma política de investigação objetivando a formação para a cientificidade dos 

egressos do curso de Pedagogia. Na IES A o enfoque na pesquisa é ainda maior – a 

universidade pública está apoiada no tripé ensino, pesquisa e extensão –, o que é demonstrado 

quando esta retoma diversas vezes a relevância dos processos investigativos na formação do/da 

pedagogo/a. 

Sobre os elementos constitutivos do processo de reformulação das perspectivas curriculares dos 

projetos de curso de formação de professores pensados e propostos, estes também foram 

diferentes para cada instituição. A IES B apresentou mais processos de reformulação devido ao 

seu tempo histórico no agreste pernambucano, enquanto que a IES A ainda está em discussão 

para a primeira modificação de sua proposta. 

Além disso, a IES B apresenta nos discursos dos professores entrevistados a forte presença do 

imperativo legal para justificar as mudanças curriculares, e em menor medida das produções da 

Associação Nacional Pela Formação Do Profissional Da Educação - Anfope (representante dos 

anseios dos docentes). Já na IES A os professores apresentaram um discurso no qual as 

exigências legais e as exigências dos docentes (representada pela Anfope) foram mencionadas 

igualmente quando perguntados sobre as perspectivas que orientavam as discussões da 

reformulação do projeto curricular. 

 

O currículo vivido 

Quanto ao conhecimento e as perspectivas teóricas do currículo vivido, que embasam os 

componentes curriculares, identificamos que a IES A proporciona uma formação não só para a 

docência, focando também a contribuição com a formação social do educador a partir do 

oferecimento do Estágio em Movimentos Sociais, enquanto a IES B possui uma proposta mais 

voltada para formação do profissional para a docência, sendo seu estágio na disciplina Normal 

Médio.  

Para compreendermos o currículo vivido de cada IES, foi necessária a elaboração de um quadro 

síntese das ementas das duas instituições, onde pudemos encontrar as propostas para a formação 

de professores das instituições estudadas. Abordamos, para tanto, os conhecimentos e as bases 

teóricas de cada instituição, conforme o quadro abaixo: 



 

INSTITUIÇÕES  ESTÁGIO 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ESTÁGIO 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ESTÁGIO 
GESTÃO 

ESTÁGIO 
MOVIMENTOS 
SOCIAIS E 
NORMAL 
MÉDIO 

IES A - Reconhece que o 
profissional 
docente tem 
especificidades 
nessa área de 
ensino; 
- Percebe a 
importância do 
planejamento, 
sem cair em 
práticas 
espontaneístas de 
ensino; 
- Apresenta bases 
teóricas recentes e 
focadas na 
educação infantil, 
como publicações 
da ANPED. 

Reconhece que o 
profissional 
docente tem 
especificidades 
nessa área de 
ensino; 

- Percebe a 
importância do 
planejamento; 

- Compreende que 
ação proposta nesse 
estágio precisa ser 
realizada em 
conjunto com os 
atores da escola;  

- Apresenta bases 
teóricas 
fundamentadas na 
importância do 
estágio para a 
formação de 
professores 
reflexivos. 

- Identifica as 
práticas 
educativas da 
gestão, bem como 
sua produção de 
conhecimento; 

- Orienta a 
implementação de 
um projeto no 
campo de estágio 
articulado com os 
desejos da escola; 

- Apresenta bases 
teóricas 
fundamentadas no 
estágio enquanto 
prática de 
formação de 
professores e no 
saber fazer do 
professor. 

- Estuda as 
práticas educativas 
em movimentos e 
organizações 
sociais; 

- Propõe a 
construção de um 
projeto articulado 
com as 
necessidades 
apresentadas no 
campo de estágio; 

- Apresenta bases 
teóricas 
fundamentadas na 
prática docente, no 
estágio e no 
planejamento 
pedagógico. 

IES B - Concentra sua 
preocupação na 
importância do 
fazer pedagógico; 

- Entende que este 
nível de ensino 
precisa estar 
articulado com os 
demais (ensino 
fundamental e 
médio); 

- Apresenta bases 
teóricas focadas 
na prática de 
ensino e de 
estágio. 

- Enfoca os 
processos didático-
pedagógicos da 
sala de aula; 

- Discute a 
regência como ação 
mediatizadora nos 
processos de ensino 
aprendizagem; 

- Possibilita a 
prática das 
regências; 

- Apresenta bases 
teóricas 
fundamentadas nos 
saberes do 
professor e na 
pedagogia crítica. 

- Enfoca o estudo 
do processo de 
ensino 
aprendizagem na 
sala de aula; 

- Apresenta bases 
teóricas 
fundamentadas na 
relação entre 
estágio e 
docência. 

- Analisa o saber 
pedagógico em 
salas do normal 
médio; 

- Enfoca o 
desenvolvimento 
da relação ensino 
aprendizagem que 
favorece na 
formação 
profissional 
articulada com as 
necessidades da 
atual realidade 
educativa; 

- Apresenta bases 
teóricas que 
enfocam a questão 
da leitura, 



literatura e língua. 

 

Vemos, diante deste quadro, que cada contexto sofre influências tanto do global como do local e 

se ressignifica de acordo com suas ideologias. No que diz respeito a IES A, ela desenvolve seus 

estágios dentro da disciplina “Estágio Supervisionado”, já na IES B a disciplina é denominada 

“Prática de Ensino”. Essa distinção da nomenclatura pode ser explicada na medida em que a IES 

B fez a opção de colocar a Prática de Ensino juntamente com o Estágio Supervisionado numa 

tentativa de deixar claro que não há dissociação entre teoria e prática nesse componente 

curricular, onde na sala de aula se discute acerca do objeto de estudo através dos teóricos e 

encaminham-se atividades relativas a esse objeto para a investigação no campo.   

Nesta instituição, portanto, a disciplina se inicia a partir do 2º período do curso de Pedagogia, 

sendo distribuído, em cada semestre, um objeto de estudo. No 2º período, a prática de ensino 

tem a finalidade de investigar a instituição escola enquanto espaço social de aprendizado. A 

partir do 3º período é que acontecem os estágios, sendo o 3º e o 4º Períodos referentes ao 

estágio em Educação Infantil. No 5º e no 6º período, se tem o olhar voltado para as práticas 

educativas do Ensino Fundamental I. O 7º período o estágio se fixa na docência em Normal 

Médio e no 8º Período, se centra na Gestão e Coordenação Pedagógica da escola. Sendo assim, 

a Prática de Ensino como Forma de Estágio Supervisionado trabalha articulada a relação teoria-

prática a partir da investigação das instituições escolares. 

Já na IES A as disciplinas de Pesquisa e Prática Pedagógica, que são ofertadas antes dos 

Estágios, inserem o aluno tanto na prática como na pesquisa e fazem articulação com o Estágio 

Supervisionado, introduzindo também o professor em formação na investigação do seu futuro 

campo de atuação. Ou seja, enquanto na IES B a pesquisa e o estágio estão inseridos no 

componente curricular Prática de Ensino, a IES A apresenta um componente curricular 

específico que trata da pesquisa como eixo estruturador do perfil do pedagogo. 

No que se refere ao Estágio em Gestão Escolar, a IES A orienta o professor em formação a ter 

um contato mais próximo com as questões da gestão de forma mais ampla, produzindo um 

projeto de intervenção diante das problemáticas encontradas na escola tomada como campo. Na 

IES “B”, observamos que esse Estágio não se corporifica da mesma maneira, onde o 

profissional em formação não necessita intervir na gestão da escola, observando as questões 

técnicas da gestão. 

Em relação às questões enfatizadas na sala de aula, vimos que os professores da IES A 

procuram uma metodologia didática para aula por meio da apresentação de seminários, de 

filmes relacionados às temáticas trabalhadas na aula, dos estudos de textos referentes à 

disciplina, de debates acerca dos estudos, entre outros. Na IES B, entendemos que os 

professores também possuem essa concepção de aula, mas quanto à literatura estudada, deixa a 



critério dos alunos a escolha dos autores, aonde definem as temáticas para serem discutidas na 

sala, mas não direcionam suas perspectivas teóricas. 

Quanto às escolas para a realização do estágio proposto pela disciplina, vimos que a IES A 

deixa a critério dos alunos a escolha da escola, enfatizando a preferência por escolas da rede 

pública de ensino. Já a IES B possui uma central de estágios com escolas credenciadas, onde só 

poderão ser realizados os estágios nas escolas que constarem nessa relação.  

Assim, cada contexto ressignifica sua política curricular de acordo com a interpretação que faz 

da realidade e da ideologia a qual é vinculada. Dessa forma, a IES “B” apresenta um enfoque 

nas práticas educativas do pedagogo dentro da sala de aula. Neste contexto, a escolha da IES 

“A”, expressa no seu currículo, parece ser o de ampliar o espaço profissional do pedagogo ao 

incorporar e demonstrar diferentes ambientes de atuação, tais como a gestão escolar e os 

movimentos e organizações sociais. 

 

Referências bibliográficas 

BALL, Stephen J. (2001). Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. 

Currículo Sem Fronteiras, v. 1, n. 2, pp. 99-116. 

BALL, Stephen J. (2010). Vozes/ Redes Políticas e um Currículo Neoliberal Global. IN: 

PEREIRA, Maria Zuleide Costa (org.). Diferenças nas políticas de currículo (pp. 21-

45). João Pessoa: Editora Universitária da UFPB. 

BRASIL, Conselho Nacional de Educação – CNE (2006). Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de 

Maio de 2006. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia (licenciatura). Brasília. 

LOPES, Alice Casimiro; LEITE, Carlinda (Orgs) (2008). Políticas Educativas e Dinâmicas 

Curriculares em Portugal e no Brasil. Porto, Portugal: Legis Editora. 

 LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. (1986). Pesquisa em Educação: Abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU. 

ORLANDI, Eni P. (2010). Análise de Discurso: Princípios e procedimentos. Campinas, SP: 

Pontes Editores. 

PACHECO, José Augusto (2003). Políticas Curriculares: Referenciais para análise. Porto 

Alegre: Artemed. 

PARASKEVA, João M. (org.) (2007). Discursos Curriculares Contemporâneos. Portugal. 

PEREIRA, M. Z. C. (2007). Globalização e políticas curriculares: mudanças nas práticas. IN: 

PACHECO, José Augusto; MORGADO, José Carlos; MOREIRA, Antonio Flávio 



(orgs). Globalização e (Des) igualdades: Desafios contemporâneos (pp. 326-332). 

Portugal: Porto. 

 

6.4. 

Título: 

Percursos da docência no ensino superior 
Autor/a (es/as):  

Annibal, Sérgio Fabiano [Universidade do Oeste Paulista/ UNOESTE] 

Gebran, Raimunda Abou [Universidade do Oeste Paulista/UNOESTE/ Grupo de Pesquisa 

Contexto Escolar e Trabalho Docente] 

Scheide, Tereza de Jesus Ferreira [Universidade do Oeste Paulista/UNOESTE] 

Arantes, Ana Paula Pereira [Universidade do Oeste Paulista e Faculdade Aldete Maria Alves] 

Resumo: 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender a trajetória e os saberes dos professores atuantes 

no curso de Pedagogia em uma instituição privada (faculdade), analisando a sua formação, suas 

concepções, influências sofridas e experiências vividas. A pesquisa se configurou como 

pesquisa qualitativa sendo abordada como um estudo de caso. Os procedimentos de pesquisa 

que viabilizaram a consecução do objetivo proposto foram: aplicação de questionários, pesquisa 

documental e entrevistas semi-estruturadas. Participaram da pesquisa professores do Curso de 

Pedagogia de uma instituição privada do interior de Minas Gerais. Os docentes participantes da 

pesquisa foram selecionados por núcleo de formação no qual está estruturada a matriz curricular 

do curso: estudos básicos, aprofundamento e estudos integradores. A análise dos dados 

coletados revelou sérios problemas no tocante à sua formação e atuação, a saber: ausência de 

formação e preparação didática para a docência no ensino superior, privilégio do ensino e pouco 

envolvimento dos docentes com atividades de pesquisa e de extensão, predominância de aulas 

expositivas e falta organização e desenvolvimento de projetos coletivos e interdisciplinares. Por 

fim entendemos que o ensinar envolve um arcabouço de saberes que se apresentam na própria 

ação docente. Isso remete à compreensão de que o trabalho docente se concretiza por meio da 

práxis, na relação teoria e prática referendada na reflexividade (ação-reflexão-ação). 
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