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Resumo: 

O curso de Pedagogia no Brasil é considerado o locus de formação dos profissionais que atuarão 

na docência da Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como, na 

gestão de sistemas educacionais. Entretanto, essa definição de atuação dos pedagogos não se 

constituiu de maneira harmoniosa. Embates políticos e epistemológicos ocorreram para que 

chegássemos a essa quase consensual definição do seu campo de atuação. 

O entendimento do processo de constituição, tanto do curso de Pedagogia quanto o da criação 

dos cursos de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP 

é compreensível a partir de suas dinâmicas internas. Assim, a partir de análise da literatura sobre 

o curso de Pedagogia no Brasil, de documentos e literaturas sobre a criação dos cursos de 

Pedagogia da UNESP, dos projetos políticos pedagógicos e das matrizes curriculares dos seis 

cursos, organizamos este trabalho. 

O curso é constituído por três grupos. O primeiro grupo é formado pelos cursos de Pedagogia 

que se constituíram com a criação dos Institutos Isolados de Ensino Superior que não sofreram 

interrupções em suas trajetórias institucionais, como é o caso da Faculdade de Ciências e Letras, 

Campus de Araraquara e da Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília. O segundo 
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grupo é formado por cursos que se constituíram com a criação dos Institutos Isolados de Ensino 

Superior que tiveram interrupções em suas trajetórias institucionais com a criação da 

Universidade Estadual Paulista e foram reabertos ao longo de seus 36 anos, como é o caso da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus de Presidente Prudente, do Instituto de 

Biociências, Campus de Rio Claro e do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, 

Campus de São José do Rio Preto. O terceiro grupo é formado de um único elemento, até o 

momento, cujo curso foi constituído em uma universidade consolidada e respeitada 

academicamente, como é o caso do curso de pedagogia da Faculdade de Ciências, Campus de 

Bauru. 

Na trajetória histórica percebemos que o primeiro grupo, fundamentados nos Centros de 

Excelência em Educação, criaram as habilitações em Educação Especial. Na Faculdade de 

Filosofia e Ciências no Campus de Marília, em 1977, o curso de Pedagogia ofereceu a 

habilitação em Educação Especial, nas quatro áreas da Deficiência Auditiva, da Deficiência 

Intelectual, da Deficiência Física e da Deficiência Visual. Na Faculdade de Ciências e Letras no 

Campus de Araraquara, em 1986, o curso de Pedagogia ofereceu a habilitação em Deficiência 

Intelectual. Esta formação se manteve até 2006, no entanto, com a publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia essas habilitações se extinguem. 

Mesmo com a extinção das habilitações, o curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e 

Ciências manteve na sua matriz curricular, na formação básica de seus estudantes, disciplinas 

que contemplam a temática da Educação Especial. Dentre os cursos de Pedagogia da UNESP, 

esse foi o único a manter um de seus aprofundamentos voltados para a Educação Especial 

devido à participação ativa dos docentes do Departamento de Educação Especial no processo de 

reestruturação da nova matriz curricular desta unidade universitária. Essa atuação dos docentes 

e dos pesquisadores demonstra a importância da área de atuação na busca de uma educação na 

perspectiva inclusiva. 

 

Introdução 

O curso de Pedagogia constituiu-se ao longo da história da educação, para hoje ser considerado 

o locus de formação dos profissionais que atuarão na docência da Educação Infantil e nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, bem como, na gestão de sistemas educacionais. Entretanto, 

essa definição de atuação dos pedagogos não se constituiu de maneira harmoniosa. Embates 

políticos e epistemológicos ocorreram para que chegássemos a essa quase consensual definição 

do seu campo de atuação. 

Os cursos de Pedagogia no Brasil passaram por várias crises de identidade: a do campo de 

atuação dos profissionais que neles eram formados, a da delimitação de seu objeto de estudo, a 



de seu reconhecimento perante os outros cursos de licenciatura e, por fim, uma que se estenderá 

por anos, que é a questão da nova estrutura curricular após as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Pedagogia. Esta poderá ocorrer por meio de discussões se as matrizes 

curriculares possuem um caráter minimalista ou ampliado na formação do pedagogo. 

É nesse panorama conflituoso sobre os alicerces dos Cursos de Pedagogia que iremos observar a 

constituição dos Institutos Isolados de Ensino Superior, no interior paulista, nos anos de 1956 a 

1959. A criação dos cursos de Pedagogia da UNESP surge atrelada aos Institutos Isolados, o 

que irá gerar muitas transformações internas tanto no remanejamento de docentes quanto na 

extinção de alguns cursos. 

O entendimento do processo de constituição, tanto do curso de Pedagogia quanto o da criação 

dos cursos de Pedagogia da UNESP, se torna possível ao compreendermos a dinâmica que se 

estabeleceu no interior de cada um deles. Assim, organizamos este trabalho em dois tópicos. O 

primeiro, no qual discutimos a busca do curso de Pedagogia por uma identidade e a questão da 

extinção das habilitações e suas implicações na formação do pedagogo e, ainda, o impacto na 

formação numa perspectiva inclusiva. E o segundo, no qual sugerimos ser a heterogeneidade um 

dos fatores constitutivos e enriquecedores das três formas de organização dos cursos de 

Pedagogia da Universidade Estadual Paulista. 

 

 

 

Histórico do curso de Pedagogia: a busca e o possível (des)encontro de uma identidade 

O curso de Pedagogia no Brasil foi criado por meio do Decreto n° 1.190/39, dentro da 

organização da Faculdade Nacional de Filosofia. O curso se estruturou, originalmente, como um 

curso de bacharelado com duração de três anos e a licenciatura, com mais um ano, por meio do 

curso de Didática, o famoso esquema de “3+1”, que compõem a maioria dos cursos de 

bacharelado e licenciatura. 

Com a aprovação da Lei n. 4024, de dezembro de 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, houve uma reestruturação curricular no curso de Pedagogia. E o curso 

passou de três para quatro anos e os egressos eram titulados com o bacharelado e a licenciatura. 

Para Saviani (2007), a nova reestruturação curricular do curso manteve seu caráter generalista, 

não inserindo ainda as habilitações. A novidade foi a abertura para que as instituições 

distribuíssem as disciplinas ao longo dos quatro anos.  

Convém salientar que as críticas quanto à indefinição do curso e a controvérsia sobre sua 

manutenção ou extinção, não são recentes, pois o conselheiro Valnir Chagas no Parecer n. 251, 



aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 1962, escreveu um texto no qual criticava os 

problemas do curso de Pedagogia. 

Nesse texto, segundo Saviani (2007), o conselheiro já vislumbrava a tendência de se formar os 

professores do primeiro ciclo do ensino fundamental em nível superior e os especialistas em 

educação em nível de pós-graduação. Essa também parece ser a essência das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de 15 de maio de 2006. Ainda, para Saviani, o parecer do conselheiro 

Valnir Chagas, com essa organização curricular levaria, a longo prazo, à extinção do curso de 

Pedagogia. 

O curso de Pedagogia, como conseqüência da Reforma Universitária, em 1969 passou por nova 

regulamentação por meio do Parecer 252/69 do Conselho Federal de Educação, de autoria do 

relator Valnir Chagas, que resultou na Resolução n.2/69. 

A sugestão do relator foi no sentido de que o curso de Pedagogia se estruturasse de tal forma a 

propiciar subsídios para a formação do generalista e do especialista. O esquema “3+1” retorna, 

mas com outra característica, a formação do generalista nos três primeiros anos e do especialista 

no último ano. 

Saviani (2007) evidencia que durante o período de 1973 a 1975, o relator Valnir Chagas 

escreveu um livro com um conjunto de argumentos para que o curso de Pedagogia fosse 

substituído pelos “estudos superiores de educação”. Argumentava ser o curso de Pedagogia 

restrito e o segundo era mais amplo e completo para a formação dos profissionais que atuariam 

no sistema educacional. 

Para Bissoli-Silva (2006), a questão que se colocou com as indicações do relator Valnir Chagas, 

em 1973, ao propor a “desestruturação do curso de Pedagogia” (p.xix), não foi apenas a de 

extinção do curso, mas sim, a identidade do próprio curso ter sido colocada em questão. As 

questões começaram a surgir uma após a outra, como uma seqüência de pedras de dominó em 

queda, pois ao se questionar a manutenção ou não do curso de Pedagogia, se colocava em 

cheque, não só o problema de sua identidade, mas se questionava também se o curso possuía 

conteúdo próprio e se possuía campo de conhecimento específico. Na opinião de Bissoli-Silva, 

o que se questionava na época não era o campo teórico do curso de Pedagogia, mas sim “a 

maneira de alocar os estudos referentes a ele na estrutura geral dos cursos superiores de 

educação” (2006, p. xxi). 

Bissoli-Silva argumenta ainda que essas discussões advindas dos questionamentos sobre a 

identidade do curso de Pedagogia, “na prática a estrutura do curso era mantida nos termos 

configurados a partir de 1969” (p.xxvi). 

Para Brzezinsky (2002), as medidas adotadas pelo relator com seus indicativos sobre o curso de 

Pedagogia e aprovados pelo Conselho Federal de Educação desencadearam uma movimentação 



dos educadores a favor do curso. Para a autora, esse movimento era contrário “as possíveis 

mudanças que, em sua essência, propugnavam a extinção do Curso de Pedagogia e 

descaracterizavam ainda mais a profissão de pedagogo, que paulatinamente seria extinta” (p.22). 

Para Saviani (2007), um dos fatores que contribuíram para o enfraquecimento do curso de 

Pedagogia ocorreu na década de setenta, com as instalações dos Programas de pós-graduação 

em Educação. Se por um lado, com a criação dos programas houve a aproximação das áreas 

afins das ciências humanas e da criação do “espaço acadêmico da educação” (p.11) enquanto os 

programas se fortaleciam, por outro lado o curso de Pedagogia “definhava e se debatia em uma 

crise de tal profundidade que projeta impressão de que jamais conseguira dela sair” (p.11). Essa 

crise é intensificada com a introdução na LDB da criação dos Institutos Superiores de Educação 

e das Escolas Normais Superiores. 

A partir da década de 80, por influência das pesquisas educacionais e reivindicações do 

movimento de educadores e de movimentos populares, algumas Faculdades de Educação 

“suspenderam ou suprimiram as habilitações convencionais [...], para investir num currículo 

centrado na formação de professores para as séries iniciais do ensino fundamental e curso de 

magistério” (Libâneo, 1998, p. 38). Assim, o curso de Pedagogia começa a ganhar a 

especificidade de formação de profissionais para docência. Quanto à Educação Infantil, como 

finalidade educativa, só emerge na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n º 9394/96. 

Saviani (2008, 2007) e Libâneo (1998) apontam que esse movimento dos educadores em defesa 

do curso de Pedagogia se configurou no comitê Pró-Participação na Reformulação dos Cursos 

de Pedagogia e Licenciatura, em 1980, na Primeira Conferência Brasileira de Educação. Em 

1983, esse comitê se transforma na Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de 

formação de Educadores – Conarcfe. Em 1990, essa comissão se constitui como a Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – Anpofe, que continua até o momento. 

O movimento dos educadores foi relevante para a busca da identidade do curso de Pedagogia. 

Dentro dos debates internos desse movimento emergiram duas “idéias-força” (Saviani, 2007, p. 

10) em torno da formação no curso de Pedagogia, a saber: (a) o eixo centrado na docência e (b) 

o eixo centrado na “base comum nacional”. Assim, houve uma forte tendência das instituições 

estruturarem o curso de Pedagogia na ótica da formação de professores para habilitação 

magistério e para atuar no ensino fundamental e evitarem o segundo eixo, pois ele “não coincide 

com a parte comum do currículo nem com a idéia de currículo mínimo” (Saviani, 2007, p.11). 

Entretanto, essa idéia foi incorporada no texto da LDB. 

A questão da identidade dos profissionais do curso de Pedagogia no Brasil sempre o permeou 

desde seu início em 1939. Bissoli-Silva (2006) aponta quatro períodos em que essa questão se 

desenvolve, a saber: (1 ) período das regulamentações: identidade questionada, que ocorreu de 



1939 a 1972, o qual institui a organização do curso de Pedagogia sob o crivo da legislação; (2 ) 

período das indicações: identidade projetada, ocorrida entre 1973 a 1978, que se caracterizou 

pelos encaminhamentos das indicações do Conselheiro Valnir Chagas sobre o curso de 

Pedagogia ao Conselho Federal da Educação – CFE; (3) período das propostas: identidade em 

discussão, ocorrido de 1979 até 1998, no qual inúmeros encaminhamentos de propostas sobre a 

formação do educador foram direcionadas aos órgãos governamentais pelos professores e 

estudantes universitários e (4) período dos decretos: identidade outorgada, de 1999 em diante, 

caracterizado pelo momento histórico que conteve “documentos de caráter impositivo firmados 

no âmbito da Presidência da República com a função, ainda que indireta, de estabelecer limites 

às funções do curso de Pedagogia” (BISSOLI-SILVA, 2006, p.06). 

Parece-nos que Bissoli-Silva (2006), concorda com nossa afirmação de que realmente, a tão 

procurada identidade do curso de Pedagogia desde 1939, hoje, foi encontrada. Entretanto, não 

foi apenas cedida, mas conquistada, talvez, não a conquista que todos os pedagogos, como 

Bissoli-Silva e nós gostaríamos que fosse, a identidade sonhada e discutida no interior das lutas 

dos movimentos dos educadores, mas uma pequena conquista. Não é a identidade que nos 

apontava Libâneo (1998, p. 51-52) em seus estudos sobre a amplitude que estavam denotando 

as discussões sobre a área de atuação do pedagogo, que extrapolavam apenas a esfera escolar; 

de modo contrário, esta conquista definiu o papel do pedagogo no sistema escolar. Talvez uma 

das saídas que tenhamos para extrapolar os muros da escola, seja a possibilidade de ampliarmos 

as discussões sobre a gestão de sistemas educacionais, uma vez que gerir sistemas sobre a 

questão da educação pode ser realizado em diversificados espaços, escolares ou extra-escolares. 

Sabemos as implicações desta singela conquista, principalmente por sabermos que outras lutas 

se travaram para ampliar essa identidade, construída por meio de muita luta. 

Essa legitimidade da identidade do pedagogo para a docência na Educação Infantil e nos cinco 

primeiros anos do Ensino Fundamental, bem como para atuar na gestão escolar, foi instituída 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2006) para o curso de Pedagogia. Não temos 

dúvidas de que o debate sobre a identidade do pedagogo não está encerrado, pois, além de 

questões já levantadas, as Diretrizes introduzem um alinhamento conceitual entre ser professor e 

ser pedagogo. Estaria o pedagogo restrito apenas à docência? Ao se manter o eixo centrado na 

docência não se restringiu o campo de atuação científica do pedagogo? Gostaríamos de insistir 

que o pedagogo é aquele que tem domínio sobre os processos educativos e pode exercê-lo em 

sistemas escolares ou não-escolares e, além disto, é preciso preservar o seu campo de atuação 

científica.  

Também há outro ponto a assinalar. A extinção das habilitações, embora afinada com as 

proposições das entidades representativas da Pedagogia, traz implicações para a formação em 

áreas importantes do conhecimento pedagógico, como a administração escolar e a educação 



especial. Aqui destacaremos a questão da educação especial, uma vez que as Diretrizes 

Nacionais “simplificam a ideia de uma educação inclusiva e esvaziam o papel da educação 

especial no processo de constituição de ambientes adequados para a aprendizagem com êxito de 

alunos com deficiência” (Oliveira, 2009a, p.261), e destituem do pedagogo a atuação na área da 

educação especial, uma vez que esta formação não acontecerá mais nos cursos de Pedagogia. A 

apesar das Diretrizes apontarem a diversidade e as necessidades educacionais especiais como 

eixos importantes de formação, faz-se necessário destacar que não se deve confundir a formação 

na perspectiva da educação inclusiva com a em educação especial, pois são domínios de 

conhecimentos e de atuação que se diferenciam na prática educacional. 

O curso de Pedagogia, de acordo com as referidas Diretrizes, deve propiciar aos seus discentes 

uma formação bem ampla, uma vez que deve formá-los para que percebam a relação entre a 

teoria e a prática, de caráter investigativo e reflexivo e que os ajude, quando no meio 

profissional, a serem capazes de planejar, executar e avaliar atividades. Deve também ampliar 

os conhecimentos dos alunos nos campos filosófico, histórico, antropológico, ambiental, 

ecológico, psicológico, lingüístico, sociológico, político, econômico e cultural. Aqui ficamos 

com uma questão no mínimo intrigante, pois da forma com que as matrizes curriculares se 

estruturaram, será que formarão tal profissional? 

Oliveira (2009), ao analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, 

aponta que a extinção das habilitações, em especial a de Educação Especial, seguiu a “lógica do 

mercado educacional” (p. 260). Ainda para esta autora, a eliminação das habilitações demonstra 

uma visão simplista de Educação Inclusiva e “esvazia o papel da Educação Especial” (p. 261) 

do processo de ensino aprendizagem dos alunos com deficiência. 

Ao analisar a trajetória da formação de professores em Educação Especial, Oliveira (2009b) 

verifica que o modelo dicotômico da formação dos professores do ensino regular, proposto 

pelas habilitações, precisaria realmente ser repensado. Mas, submetermo-nos à “lógica do 

mercado educacional” (Oliveira, 2009a, p. 260) e montarmos cursos de especializações sem 

critérios claros, não seria o melhor caminho. 

Oliveira aponta, com bons olhos, os esforços despendidos pela comissão de reestruturação do 

curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília, uma vez que 

desde o primeiro ano de curso os alunos terão possibilidade de contato com a literatura 

específica antes restrita às habilitações em Educação Especial.  

Oliveira (2009) argumenta que no processo de formação de professores para efetivar um ensino 

com qualidade, temos mais questionamentos do que respostas, mas dentro deste cenário de 

formação, podemos ter uma certeza: a de que “é imprescindível uma formação diferenciada para 

o professor de Educação Especial, vinculada à formação pedagógica” (p.270). 



Essa certeza anunciada por Oliveira também a temos. O que nos resta saber é como os 

pesquisadores e estudiosos da área se posicionarão frente ao árduo e dispendioso trabalho que 

está por vir. 

Prieto (2009) também aponta que a extinção da habilitação deixou muitas lacunas para a 

formação do especialista para atuar na Educação Especial. Hoje, para essa pesquisadora da área, 

temos mais questionamentos do que conclusões. Para Prieto, assim como para Oliveira (2009), 

há de se pensar os cursos de especialização latu sensu.  

Para Prieto outro fator que se anuncia com a não formação do especialista na graduação é o 

risco que corre a própria área de conhecimento em Educação Especial, que vem ao longo das 

últimas décadas se destacando e expandindo com significativa expressão dentro das 

universidades brasileiras. 

Uma das nossas preocupações é a formação dos estudantes de Pedagogia para Educação 

Inclusiva, mas ao tocar neste tema acabamos discutindo a necessidade dos especialistas, antes 

formados nas habilitações em Educação Especial. Percebemos que nesse processo de extinção 

das habilitações, não só o processo de formação de recursos humanos indispensáveis para o 

processo de efetivação da Educação Inclusiva foi prejudicado, mas vemos que ele também 

poderá comprometer muitos anos de pesquisas pelos quais pesquisadores consagrados se 

firmaram e se destacam no cenário nacional e internacional. 

Prieto argumenta que as diretrizes apontam sugestões para se pensar na formação destes 

especialistas em Educação Especial em aprofundamentos ou diversificação de estudos (Prieto, 

2009; Brasil, 2006).  

Outro apontamento de Prieto (2009) é a possibilidade traçada pela Resolução nº 2 de 2001 que 

prevê a formação do especialista “em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma 

de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para 

Educação Infantil ou para as séries iniciais do Ensino Fundamental” (Brasil, 2001). 

Esse é o cenário no qual o curso de Pedagogia está inserido, um curso com identidade 

legitimada, sem habilitações. E com um papel fundamental para que uma educação de qualidade 

se efetive. Vivemos em uma sociedade dinâmica em que transformações ocorrem, algumas mais 

lentamente, outras não tanto. Mas havemos de convir que é esse transformar que constitui a 

própria dialética implícita nas sociedades. 

Esse caráter dinâmico também se apresenta na história da constituição dos cursos de Pedagogia 

da Universidade Estadual Paulista. Para evidenciarmos essa argumentação, no tópico a seguir, 

discutiremos como o processo de constituição dos cursos de Pedagogia da UNESP se efetivou. 

 



 

 

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista 

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista foi criado anteriormente à constituição 

desta própria universidade, uma vez que é proveniente das Faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras do interior do Estado de São Paulo, também conhecidas como Institutos Isolados de 

Ensino Superior. Para Vaidergon (1995), a criação desses institutos isolados, entre 1957 e 1959, 

ocorreu por interesses econômicos e sociais de uma oligarquia de mando político local, que 

viam na educação uma estratégia para o desenvolvimento. Seu modelo se inspirou na Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo – USP. A finalidade destes 

institutos “era a formação de professores secundários, no rico interior paulista, o qual era 

cônscio da possibilidade de acesso à cultura e de seus quadros, cuja demanda [...] a USP não 

dava conta” (p.156-157). 

O curso de Pedagogia foi um dos primeiros cursos a funcionar nos Institutos Isolados de Ensino 

Superior. Para Vaidergon (1995), esse curso surgiu como uma conseqüência das licenciaturas e, 

uma vez que “deveriam ser obrigatoriamente instaladas as disciplinas de formação didática e 

pedagógica para as licenciaturas, tornava-se fácil incluir Pedagogia e esta suprir aquela 

necessidade” (p. 160). 

Os Institutos Isolados de Ensino Superior de Marília e de Presidente Prudente tinham como 

objetivo formar professores secundários para atuação em escolas do interior. O Instituto de 

Araraquara mesclava seus objetivos entre a formação do professor e do pesquisador. O Instituto 

de Rio Claro surgiu a partir do interesse da população local na formação de professores. O 

Instituto de São José de Rio Preto composto pelos docentes tidos como os “rebeldes” (p.166) da 

USP tentou inovar o sistema administrativo e pedagógico, adotando sistema departamental na 

Pedagogia, “com representação e participação dos alunos de forma paritária” (p.167). 

O primeiro curso de Pedagogia dos Institutos Isolados Superiores a ser instalado foi o de São 

José do Rio Preto em 1957 e os de Araraquara, Marília, Presidente Prudente e de Rio Claro só 

foram criados em 1959. Esses institutos se mantiveram até 1976, sendo extintos em 30 de 

janeiro de 1976 e passaram a compor a Universidade Estadual Paulista, criada a partir da Lei 

Estadual nº 952, de 30 de janeiro de 1976 (Pagotto, 1995; vaidergon, 1995). Segundo Haidar 

(apud Pagotto, 1995), a criação da UNESP se deu a partir da intenção do Conselho Estadual de 

Educação de unir os Institutos Isolados do interior em um único organismo. 

Ainda segundo Pagotto (1995), a UNESP foi criada para isentar a Secretaria Estadual de 

Educação da responsabilidade do ensino superior, uma vez que “pretendia dedicar-se 

exclusivamente aos ensinos de 1º e 2º graus” (p.61). Inicialmente, no Conselho havia se pensado 



em Federação de Institutos Isolados de Ensino Superior, entretanto, por se caracterizar como 

uma redundância, uma vez que a própria constituição dos Institutos já os caracterizava como 

uma federação, surgiu a proposta, que se efetivou, de Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, sendo uma homenagem ao jornalista paulista. 

De acordo com Pagotto (1995), a criação da UNESP se fez valer, sobretudo da vontade política 

do Professor Luis Ferreira Martins, responsável pela Coordenadoria do Ensino Superior do 

Estado de São Paulo – CESESP, que após a criação da UNESP foi nomeado como seu primeiro 

reitor. Para Nagle (apud Pagotto, 1995), “a sua indicação para ocupar o cargo de Reitor da 

UNESP foi o coroamento dos esforços que fizera para a sua criação” (p. 62). Ainda para 

Pagotto, a gestão de tal Reitor se mostrou extremamente autoritária, centralizadora e 

burocrática. 

Com a criação da UNESP, para Pagotto (1995), algumas perdas se fizeram aos Institutos 

Isolados, uma vez que foram extintos sete Faculdades de Filosofia e quinze cursos de 

graduação, dos quais treze são da área de Ciências Humanas, obedecendo assim o “principio da 

não duplicação de meios e de recursos” (p. 64), que era proposto pela gestão naquele momento. 

Dessa forma, os cursos de Pedagogia que eram oferecidos em Presidente Prudente, Rio Claro e 

São José do Rio Preto foram extintos. Os docentes foram alocados nos campi de Araraquara e 

de Marília.  

O intuito da centralização dos docentes nessas duas unidades era o de formar grandes Centros 

de Excelência na área da educação e eliminar os departamentos. Pagotto (1995) ao analisar a 

argumentação de Haidar sobre o processo de criação dos Centros de Excelência aponta quatro 

idéias centrais no seu bojo:  

 

[...] 1º) os Departamentos de Educação eram avaliados cientificamente como pouco 

produtivos e sem direção; 2º) a proposta dos Centros de Excelência só seria 

reconhecida como boa pelos docentes realmente empenhados em crescer nas pesquisas 

da área, ou seja, só pelos “iluminados”, 3º) os professores da área que não 

pertencessem às Instituições onde se localizariam os Centros de Excelência, teriam que 

se deslocar para eles; 4º) o corpo, do qual se falava que deveria se ajustar as tarefas 

que lhe fossem atribuídas, se materializaria, sem dúvida, nos Departamentos de 

Educação, através de seus professores (Pagotto, 1995, p. 66). 

 

Como é possível verificar por meio do indicativo de Pagotto, os Departamentos de Educação 

muitas vezes foram associados como sendo “Departamentos de Pedagogia” por algumas 

unidades dos Institutos Superiores de Ensino Superior. Estes departamentos também eram 



associados às disciplinas ligadas às teorias educacionais e práticas pedagógicas e sempre foram 

motivos de descrédito na constituição da UNESP. 

De acordo com a autora (1995), a proposta de Centros de Excelência foi efetivada e, para isso, 

os Departamentos de Educação foram eliminados. Os docentes que constituíam tais 

departamentos foram transferidos para as unidades de Araraquara e de Marília ou se demitiram. 

Em 1980, os docentes que permaneceram foram remanejados para suas unidades anteriores, mas 

alocados em outros departamentos. 

Segundo Pagotto (1995), se por um lado não se poderia pensar uma nova proposta de formação 

de professores, então se deveria estudar e realizar essa formação nos Centros de Excelência, que 

na área da Pedagogia seriam na Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara e na 

Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília. Assim, todos os programas de ensino 

que seriam desenvolvidos nos cursos de licenciatura deveriam ser aprovados nos Centros. Esta 

proposta se tornou inviável devido a grande burocratização que se dava no processo. Para 

Marini (apud Pagotto, 1995), o que era possível perceber “nos cinco primeiros anos de UNESP 

foi o cultivo da meritocracia e a tecnoburocracia controlando uma estrutura autoritária pela 

centralização do poder e pela interferência nas atividades de ensino [,] pesquisa e extensão de 

serviços à comunidade” (p. 67). 

Esse modelo que propôs a extinção dos cursos de Pedagogia era o cerne de sustentação das 

licenciaturas e “constituíam uma das linhas fundamentais da política de formação de recursos 

humanos da Universidade e do Estado e um gesto de colaboração para com a expansão e 

crescimento das Licenciaturas das Faculdades privadas” (p.67). 

Em 1984, sob outra administração geral da UNESP, os Departamentos de Educação foram 

recriados nas unidades com cursos de Licenciatura. O curso de Pedagogia de Rio Claro foi 

reaberto em 1986, o curso de Pedagogia de Presidente Prudente em 1988, o de São José do Rio 

Preto em 2001 e o de Bauru é criado em 2001. Constituem assim, três formas de organização de 

seus cursos, a saber: (1º) O grupo dos cursos de Pedagogia constituídos com a criação dos 

Institutos Isolados de Ensino Superior que não sofreram interrupções em suas trajetórias 

institucionais, como é o caso da Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara e da 

Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília; (2º) O grupo dos cursos de Pedagogia 

constituídos com a criação dos Institutos Isolados de Ensino Superior que tiveram interrupções 

em suas trajetórias institucionais com a criação da Universidade Estadual Paulista e foram 

reabertos ao longo de seus 34 anos, como é o caso da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

Campus de Presidente Prudente, do Instituto de Biociências, Campus de Rio Claro e do Instituto 

de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Campus de São José do Rio Preto e (3º) O grupo 

formado de um único elemento, até o momento, com o curso constituído por uma universidade 



já consolidada e respeitada academicamente, como é o caso do curso de pedagogia da Faculdade 

de Ciências, Campus de Bauru. 

Hoje, 2010, a Universidade Estadual Paulista oferece o curso de Pedagogia em seis unidades 

diferentes, distantes geograficamente umas das outras, a saber: (1) Faculdade de Ciências do 

Campus de Bauru, (2) Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Araraquara, (3) Faculdade 

de Ciências e Tecnologia do Campus de Presidente Prudente, (4) Faculdade de Filosofia e 

Ciências do Campus de Marília, (5) Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro, (6) 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas do Campus de São José do Rio Preto. 

Ao discutirmos a formação no curso de Pedagogia numa perspectiva inclusiva, ressaltamos que 

a UNESP foi a universidade pública estadual pioneira na formação de professores 

especializados para o ensino de pessoas com deficiência pois, desde 1977, ofereceu a 

habilitação em Educação Especial. Inicialmente na Faculdade de Filosofia e Ciências no 

Campus de Marília e, a partir de 1986, também passa a ser oferecida pela Faculdade de Ciências 

e Letras no Campus de Araraquara (Omote, 1996). Esta formação se manteve até 2006, no 

entanto, com a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia 

(Brasil, 2006), a qual propõe a extinção das habilitações e, por consequência da legislação, a 

formação ofertada por Marília e Araraquara também se extingue. Assim, o curso de Pedagogia 

da Faculdade de Filosofia e Ciências formou sua última turma em 2010 e o curso da Faculdade 

de Ciências e Letras oferecerá o eixo de formação em Educação Especial até o ano letivo de 

2012. 

Embora tenha suas origens conturbadas e, em algumas unidades, contrárias à formação de 

professores, a Universidade Estadual Paulista se tornou, ao longo destes 34 anos, uma das 

maiores instituições públicas formadoras de pedagogos em todo o interior paulista, sendo a 

universidade pública estadual pioneira na formação de recursos humanos para o exercício do 

magistério com pessoas deficientes. Os docentes dos cursos de Pedagogia da UNESP possuem 

produções científicas nacionais e internacionais nas mais variadas áreas do conhecimento, hoje 

destacando-se no cenário científico - acadêmico. 

As Diretrizes, por sua vez, embora mencionem a importância da formação numa perspectiva 

inclusiva, não definem a formação específica em Educação Especial, que era mantida pelas 

habilitações. Se, por um lado, era realmente necessário avançar na proposta de uma formação 

mais sólida e menos fragmentada, por outro, formar professores aptos a lidarem com a educação 

inclusiva e com as necessidades educacionais especiais, não elimina o mérito da formação em 

educação especial, uma vez que o professor especializado deverá compor uma rede de apoio 

pedagógico, através do atendimento educacional especializado, que garanta a aprendizagem de 

todos os alunos, inclusive daqueles com deficiência, transtornos invasivos do desenvolvimento e 



com altas habilidades. Este especialista poderá orientar a escola, o professor, a família e, ainda, 

desenvolver materiais, recursos, estratégias e métodos para que a inclusão escolar aconteça em 

sua plenitude. No entanto, sua formação não pode estar desvinculada da formação pedagógica, e 

é ai que se instalou a dificuldade imposta pela extinção das habilitações. 

Atualmente, no âmbito do Estado de São Paulo e graças a intervenção da Pró-reitoria de 

graduação da UNESP, foi publicada a Deliberação nº94/2009 (São Paulo, 2009) que estabelece 

normas para a formação de professores em nível de especialização, para o trabalho com crianças 

com necessidades especiais, no sistema de Ensino do Estado de São Paulo, regulamentando 

cursos de especialização na área da educação especial e resgatando a importância fundamental 

deste profissional. 

No que se refere à formação na perspectiva da educação inclusiva, a Faculdade de Filosofia e 

Ciências, Campus de Marília, incluiu em seu Projeto Político Pedagógico a discussão sobre o 

assunto com inserção de seis disciplinas e a possibilidade de, no 2º semestre do 4º ano, a 

realização de um aprofundamento na área. 

Como pudemos perceber ao longo do texto, a formação em Pedagogia, em toda a sua trajetória, 

sofre as influências do pensamento científico e social sobre formação de professores. Não foi 

diferente na trajetória dos cursos da UNESP, que sensível às mudanças substanciais que 

ocorrem no universo das práticas pedagógicas e na organização dos sistemas de ensino, busca 

responder aos anseios sociais e às necessidades prementes na constituição de novas proposições 

pedagógicas e formativas. Toda história e trajetória dos cursos de Pedagogia da UNESP, sua 

forte atuação no estado de São Paulo, lhe concederam amplo reconhecimento nacional, no que 

se refere aos três pilares que sustentam as universidades públicas: o ensino, a pesquisa e a 

extensão universitária, uma vez que suas propostas se sustentam em sua produção científica, 

derivada de sua intrínseca relação com a prática cotidiana das escolas paulistas. 

 

Considerações Finais 

Ao longo deste trabalho argumentamos que a constituição histórica dos cursos de Pedagogia da 

Universidade Estadual Paulista foi firmando-se entre inúmeros conflitos existentes no bojo das 

crises de identidade do curso de Pedagogia e nos conflitos oriundos da criação da UNESP. 

Durante esses 35 anos de criação dos cursos de Pedagogia da UNESP alguns cursos se 

mantiveram, outros foram fechados e depois reabertos e outros foram criados recentemente. 

Atualmente, o curso é constituído por três grupos. O primeiro grupo é formado pelos cursos de 

Pedagogia que se constituíram com a criação dos Institutos Isolados de Ensino Superior que não 

sofreram interrupções em suas trajetórias institucionais, como é o caso da Faculdade de Ciências 

e Letras, Campus de Araraquara e da Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília. O 



segundo grupo é formado por cursos que se constituíram com a criação dos Institutos Isolados 

de Ensino Superior que tiveram interrupções em suas trajetórias institucionais com a criação da 

Universidade Estadual Paulista e foram reabertos ao longo de seus 35 anos, como é o caso da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus de Presidente Prudente, do Instituto de 

Biociências, Campus de Rio Claro e do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, 

Campus de São José do Rio Preto. O terceiro grupo é formado de um único elemento, até o 

momento, cujo curso foi constituído em uma universidade consolidada e respeitada 

academicamente, como é o caso do curso de pedagogia da Faculdade de Ciências, Campus de 

Bauru. 

Nessa trajetória histórica os cursos de Pedagogia que constituíram o primeiro grupo, talvez, com 

os fundamentos de Centros de Excelência em Educação, criaram as habilitações em Educação 

Especial. Na Faculdade de Filosofia e Ciências no Campus de Marília, em 1977, o curso de 

Pedagogia ofereceu a habilitação em Educação Especial, nas quatro áreas da Deficiência 

Auditiva, da Deficiência Intelectual11, da Deficiência Física e da Deficiência Visual. Na 

Faculdade de Ciências e Letras no Campus de Araraquara, em 1986, o curso de Pedagogia 

ofereceu a habilitação em Deficiência Intelectual12. Esta formação se manteve até 2006, no 

entanto, com a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia 

(Brasil, 2006), a qual propõe a extinção das habilitações, a formação ofertada por Marília e 

Araraquara também se extingue. 

Mesmo com a extinção das habilitações, o curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e 

Ciências manteve na sua matriz curricular, na formação básica de seus estudantes, disciplinas 

que contemplam a temática da Educação Especial. Dentre os cursos de Pedagogia da UNESP, 

esse foi o único a manter um de seus aprofundamentos voltados para a Educação Especial, como 

foi apontado por Oliveira (2009b), devido à participação ativa dos docentes do Departamento de 

Educação Especial no processo de reestruturação da nova matriz curricular desta unidade 

universitária. Essa atuação dos docentes e dos pesquisadores demonstra a importância da área de 

atuação na busca de uma educação na perspectiva inclusiva. 
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Resumo: 

O artigo é decorrente de uma pesquisa de cunho qualitativo, caracterizada por pesquisa ação. 

Discute os saberes docentes considerados necessários para o exercício da docência na 

contemporaneidade, seja ela na Educação Básica ou na Educação Superior. Tem como eixo 

analítico as concepções de professores de ensino Médio e seus respectivos alunos, de três 

Escolas de Educação Básica, sendo duas situadas no Brasil e uma em Moçambique. Os dados 

foram coletados totalizando dois anos de pesquisa no decorrer do processo investigativo com 

aplicação de questionário para professores e alunos; entrevistas individuais e oficinas em grupo 

desenvolvidos com os professores. A análise dos dados coletados foi realizada através da 

Técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin. A categorização dos saberes teve como 

ponto de partida um diálogo com as tipologias dos saberes propostas por Tardif, Lessard e 

Lahaye e Pimenta. Resultantes da investigação, provisoriamente, emergem 9 saberes docentes 

que, no atual momento, estão sendo problematizados com os participantes da pesquisa: saberes 

pessoais decorrentes do processo de humanização; saberes vivenciais; saberes da cultura 

coletiva institucional; saberes técnicos; saberes pedagógicos e da prática pedagógica; saberes de 

gestão; saberes atitudinais; saberes éticos e saberes decorrentes do sentido. 
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Introdução 

A discussão sobre os saberes docentes têm se acentuado nas últimas décadas. Sua centralidade 

está no professor “mobilizador de saberes profissionais” em suas práticas pedagógicas 


