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Resumo: 

O presente artigo é fruto de discussões e de pesquisas oriundas do Grupo de Pesquisa 

denominado Avaliação de Políticas Públicas Educacionais e tem por objetivo trazer reflexões 

acerca da identidade profissional dos egressos do Curso de Pedagogia do Brasil através de um 

olhar para a legislação posta e que regulamenta o referido curso: as Diretrizes Curriculares para 

o Curso de Pedagogia, dialogando, também, com autores como Garcia (2009), Brzezinski 

(1996, 2001) e Tardif (2002). Para tanto, utiliza-se como metodologia a pesquisa documental 

referente ao período de 1996-2010 e pesquisa bibliográfica. Sabe-se que o Curso de Pedagogia 

no Brasil sempre foi alvo de estudos devido à sua identidade duramente criticada por diversos 

autores como Saviani (2002, 2005), Pimenta (2002, 2006), Libâneo (1999, 2001), dentre outros. 

Tal debate acirrou-se por ocasião da promulgação da Lei nº 9394/96, atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Segundo (Garcia, 2009) a identidade profissional docente é 

construída considerando a trajetória individual do professor, a partir de sua história pessoal e 

integrada  inteiramente as suas características sociais, e coletiva advinda do  contexto no qual o 

professor se desenvolve, isto é: significa refletir  sobre o que é ser professor  em um 

determinado contexto. Observa-se que o avanço técnico-científico e a reorganização produtiva 

provocaram mudanças no mundo do trabalho e estabeleceram desafios novos aos indivíduos, às 

organizações e à sociedade. Estas novas relações entre conhecimento e trabalho motivaram 

mudanças no perfil profissional de modo a atender os requisitos postos pelas transformações e  

redirecionaram as políticas de formação dos pedagogos. Para tanto, três aspectos podem ser 

considerados na atualidade em relação à formação de pedagogos: o primeiro se refere à 

formação de competências como  concepção nuclear do processo de formação com maior 

preocupação com a  eficiência e a eficácia, o segundo, à posição assumida por intelectuais  da 

área da educação profundamente preocupados com a formação humana. E, por fim, o debate 

sobre a docência como base da formação do pedagogo.  Tais questões apontam para novos 

estudos sobre de que forma os profissionais estão articulando o que emana dos documentos 

oficiais e o debate dos intelectuais da área no que diz respeito à identidade  profissional e se 

estar-se-ia reconfigurando a identidade profissional  do pedagogo em diferentes esferas de 

poder. 

Palavras-chave: 
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Introdução 

O presente trabalho busca discutir a questão identitária do Curso de Pedagogia no Brasil, 

resgatando, para tanto, desde a criação do referido curso até o momento da implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais em 2006 a qual trouxe uma nova identidade para este.  

Para tanto, primeiramente é mister compreender qual o conceito de identidade que norteou tal 

discussão.  

 
O termo identidade é derivado do pronome latino idem, que significa “o mesmo”, ou 

igual a si mesmo, em contraposição a alius, que significa o outro, o diferente. De alius 

deriva alienus que é “o alheio”, o estranho, aquilo que é de outrem. Daí se tem 

alienação, que é a deserção, a cedência, a renúncia, a transmissão de algo seu para 

outro. O correspondente de identidade, no grego, é a palavra autenticidade, derivada 

de autos, que significa o mesmo, o próprio, o verdadeiro, o legítimo, o original. 

(FAGUNDES, Apud RIBAS, 2005, p.186) 

 

Logo, ao se entender a identidade como o contraponto da alienação, confirma-se o pensamento 

de Nóvoa (1992, p. 16), ao afirmar que “a identidade não é um dado adquirido, não é uma 

propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar [...]” 

A construção da identidade profissional docente ocorre durante um longo período da vida de um 

sujeito, demonstrando que esta identidade não surge automaticamente como resultado de uma 

formação inicial ou titulação para o exercício de uma profissão: é um constructo individual e 

coletivo, de forma processual, complexa e dinâmica, visto que conduz a uma configuração de 

representações subjetivas sobre a profissão docente. 

 
Las identidades docentes pueden ser entendidas como un conjunto heterogéneo de 

representaciones profesionales, y como un modo de respuesta a la diferenciación o 

identificación con otros grupos profesionales. Existen identidades múltiples que 

dependen de los contextos de trabajo o personales, y de las particulares trayectorias de 

vida profesional. Se trata por un lado de la identidad que resulta del sistema de 

relaciones entre partícipes de un mismo sistema de acción; por otro lado, de un proceso 

histórico de transmisión entre generaciones, de reconocimiento institucional y de 

interiorización individual de las condiciones sociales que organizan cada biografía. 

(GARCIA, 2009, p. 35 e 36). 
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Esta construção de “si mesmo” como profissional evolui durante toda a sua trajetória, isto é, 

durante toda a sua carreira profissional docente e recebe influências da instituição escolar em 

que o professor atua, dos contextos políticos, sociais e econômicos em que está inserido, da 

vulnerabilidade que a profissão apresenta, bem como com do seu próprio compromisso pessoal 

com a profissão no que se refere ao seu entendimento e conhecimento sobre como se aprende a 

ensinar. 

 A formação docente decorre considerando dois aspectos básicos para a sua realização: o 

conhecimento teórico sobre o campo de conhecimento que se almeja atuar (destaca-se aqui a 

necessidade de se conhecer as relações que a área de conhecimento tem com as demais, sua 

origem e história, articulada às concepções de homem, de mundo, de ciência que constituem as 

interfaces do ensino e da aprendizagem); e o conhecimento sobre a natureza, constituição e 

propósito do saber pedagógico e do saber docente. 

Neste sentido, Tardif e Lessard (2009, p.17) argumentam que é fundamental estudar a docência 

como um trabalho porque ele “constitui uma das chaves para a compreensão das transformações 

atuais das sociedades do trabalho” e continua afirmando em relação a docência que “o ensino no 

contexto escolar representa há quase três séculos o modo dominante de socialização e de 

formação nas sociedades modernas” (Ibid, p.23). 

O estudo sobre o trabalho docente, desta forma, precisa analisar os processos de formação 

inicial, específica para que o sujeito possa exercer a profissão com propriedade, e os de 

formação permanente e constante para que ele se constitua um profissional autônomo e crítico.  

Considerando a argumentação anterior que revela a necessidade de estudar os processos de 

formação docente, cabe explicitar que as propostas de formação devem incluir a perspectiva da 

formação de um professor pesquisador de sua própria prática docente, com o intuito que este 

possa refletir sobre a sua própria prática profissional (ação reflexiva). 

A intencionalidade da reflexão sobre a prática docente se coloca na compreensão de que o 

professor deve, sim, se preocupar em analisar os problemas que envolvem a sua prática e, 

principalmente, considerar todos os elementos internos e externos que compõem a sua atuação 

profissional, no intuito de “elaborar uma compreensão teórica sobre aqueles elementos que 

condicionam a sua prática profissional, mas dos quais pode não ter consciência” (GHEDIN, 

2002, p.155). 

Smyth apud Contreras, 2002, p. 157, sugere o trabalho do professor como um trabalho 

intelectual, para que ele venha a desenvolver conhecimentos sobre o ensino e que entenda que a 

sua natureza é socialmente construída. “O papel da teoria é oferecer aos professores 

perspectivas de análise para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, 
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organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para 

neles intervir, transformando-os” (PIMENTA, 2002, p. 26). 

O processo de formação deste professor, que realiza um trabalho intelectual, supõe a 

institucionalização de um campo de trabalho, já que as interações cotidianas entre os pares, 

constituem o fundamento das relações sociais na escola, relações estas que envolvem as relações 

de trabalho, isto é,  as relações entre trabalhadores e seu objeto de trabalho (Ibid, 2009, p. 23). 

Isso posto, percebe-se que formação inicial, postura profissional, condições reais de trabalho e 

interações institucionais são constituintes da identidade profissional. Reforçando tal 

pensamento, GARCIA (2009, p.36-37) apresenta qual o entendimento sobre identidade 

profissional com base em diferentes pesquisadores. O autor relata quatro características sobre 

identidade profissional docente que elucidariam melhor o seu entendimento São elas: 

 
(i) La identidad profesional es un proceso evolutivo de interpretación y reinterpretación de experiencias, una 

noción que se corresponde con la idea de que el desarrollo del profesorado nunca se detiene 

y que se entiende como un aprendizaje a lo largo de la vida.  

(ii)  La identidad profesional implica tanto a la persona como al contexto. La identidad no es única. 

Se espera que el profesorado se comporte de manera profesional, pero no porque adopte 

características profesionales (conocimientos y actitudes) prescritas.  

(iii) La identidad profesional está compuesta por sub-identidades más o menos relacionada entre sí. 

Estas sub-identidades tienen que ver con los diferentes contextos en los que los profesores 

se desenvuelven. 

(iv) La identidad profesional contribuye a la percepción de auto-eficacia, motivación, compromiso y 

satisfacción en el trabajo del profesorado, y es un factor importante para configurar un buen 

profesor. La identidad está influida por aspectos personales, sociales y cognitivos. 

 

Desta forma, a identidade docente é entendida como uma realidade que evolui constantemente e 

se desenvolve individual e coletivamente como já foi mencionado anteriormente. Ela não é 

outorgada a alguém, ela somente se desenvolve durante toda a trajetória pessoal do sujeito ao 

longo da sua vida e por ser um processo evolutivo é complexo e subjetivo porque analisa e 

interpreta um sujeito dentro de um determinado contexto. 

 

A Identidade do Curso de Pedagogia no Brasil: questões históricas 

Em 1939, o Brasil ganha sua primeira regulamentação para se criar o Curso de Pedagogia 

quando da organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, via 

Decreto-lei n.1,190 de 4 de abril de 1939.  O referido curso tinha duração de três anos, para a 

obtenção do diploma de bacharel. Assim, estaria pronto para atender à demanda posta na própria 
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legislação a qual ressaltava que, a partir de 1943, seria exigido o diploma de bacharel em 

Pedagogia para ”o preenchimento dos cargos de técnicos de educação do Ministério da 

Educação [...]” (artigo 51, alínea c).  

No entanto, Silva (2006) destaca que as próprias atribuições apontadas na legislação tornam 

obscuras as reais atribuições do pedagogo e sua atuação em campo de trabalho, uma vez que os 

cargos técnicos do Ministério da Educação eram em número reduzido e não se especificam suas 

tarefas, bem como para o licenciado não havia um campo de atuação clarificado, visto que para 

se atuar nas escolas normais bastava a formação em nível superior em qualquer área do 

conhecimento. Inicia-se aqui o conflito no que se refere à questão identitária do curso de 

Pedagogia no Brasil. 

Após sua criação, apenas em 1962 houve outra legislação que propusesse modificações 

estruturais no referido curso. Nem mesmo a publicação da Primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional  Lei nº 4024, de 20 de dezembro de 1961, traz mudanças para o cenário 

acima descrito, uma vez que em seu título VII, cap. IV, intitulado "Da formação do magistério 

para o ensino primário e médio" é atribuída ao curso normal, no artigo 52, "a formação de 

professores, orientadores, supervisores e administradores escolares, destinados ao ensino 

primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos relativos à educação da infância".   

Da mesma forma, no Parágrafo Único do artigo 59, que trata da formação de professores para o 

ensino médio,  nem se menciona a formação feita nos cursos de Pedagogia e, mesmo que o 

fizesse, pela abrangência de possibilidades de formação, já não haveria uma função clara para 

ser exercida pelos egressos desse curso à época. 

Vinte e três anos após a regulamentação do Curso de Pedagogia no Brasil, através do Parecer 

CFE no. 251/62, o relator Valnir Chagas  

[...] explicita claramente a fragilidade do curso de Pedagogia ao se referir, logo de 

início, à controvérsia existente a respeito da manutenção ou extinção do curso. Explica 

que a ideia da extinção provinha da acusação de que faltava ao curso conteúdo 

próprio, na medida em que a formação do professor primário deveria se dar ao nível 

superior e a de técnicos em educação em estudos posteriores ao da graduação. (SILVA, 

2006, p,15) 

 

Em 1969, é aprovado o Parecer 252, dividiu o curso em “habilitações” para atender à demanda 

social e apontar para uma “função” do curso em relação ao mercado de trabalho, uma vez que o 

curso de Pedagogia vinha de uma trajetória de incerteza em relação à sua identidade.  

De acordo com Silva (2006), apesar da diversidade de habilitações e do Parecer em questão 

prever que os concluintes recebessem o grau de bacharel, supondo que estes não necessitariam 
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de uma licença, tendo em vista que o pedagógico é o constituinte do referido curso, em plenário, 

via votação de emenda do então conselheiro Luciano Duarte, ficou decidido que o curso seria o 

de Licenciatura em Pedagogia apenas, entendendo os egressos como aqueles que, 

prioritariamente, atuariam como professores do ensino normal. 

Em 1970, foi instituído o grupo de trabalho no Ministério de Educação e Cultura que teria 

sessenta dias para apresentar o anteprojeto de lei que originaria a segunda Lei de Diretrizes e 

Bases do Brasil, a Lei nº 5692/71. Assim, a fragmentação da formação do pedagogo e 

indefinição de sua identidade, já postos no parecer de 1969, vai se acentuar com a promulgação 

da LDB.  

 Dessa forma, outras funções vão aparecendo na estrutura escolar, como a supervisão escolar e a 

orientação educacional, todos trabalhando de forma individual, cuidando apenas das tarefas que 

eram de sua competência, acentuando, assim, a divisão de tarefas da ação educativa escolar. 

Essas ações, adaptadas da concepção tecnocrata de Taylor, exigem, além do planejamento, “a 

organização racional do trabalho pedagógico, operacionalização dos objetivos, o parcelamento 

do trabalho com a devida especialização das funções e a burocratização. Tudo para alcançar 

mais eficiência e produtividade.” (ARANHA, 1996, p. 213) 

Voltando o olhar novamente para a formação do Pedagogo, pela primeira vez uma Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação apontaria para a formação em nível superior de pessoas que 

devem deter funções específicas na administração escolar, a qual deveria ser  realizada em 

separado. 

Art. 33. A formação de administradores, planejadores, orientadores, inspetores, 

supervisores e demais especialistas de educação será feita em curso superior de 

graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação.  

 

Dessa forma, considera-se este o momento da real criação dos serviços de supervisão escolar no 

Brasil, uma vez que a orientação educacional já tinha respaldo legal na Lei nº 5564 de 1968. 

Percebe-se que ainda não se firma na legislação o lócus da formação dos especialistas de 

educação no Curso de Pedagogia, uma vez que esta poderá ser feita em nível de pós-graduação. 

Na prática, no entanto, na época, a formação em nível de pós-graduação nunca funcionou. As 

habilitações formavam administradores, supervisores e orientadores educacionais nos cursos de 

Pedagogia, e, para os já licenciados, possibilitava-se a complementação em uma das 

habilitações. Novamente uma grande legislação, uma mudança total no panorama social, 

político, econômico e educacional, e a questão da Identidade real dos egressos de Pedagogia, 

suas funções, atribuições e campo de atuação continuam obscuros. 
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Nos primeiros sete anos da década de 70, apesar da existência de inúmeras indicações, frutos de 

um “pacote pedagógico” – 67/1975 e 70/1976 -  do conselheiro Valnir Chagas para reestruturar 

os Cursos Superiores de formação do Magistério no Brasil, em especial do Curso de Pedagogia, 

nenhuma delas foi posta em prática (SILVA, 2002). Além desse hiato na legislação, uma vez 

que abordavam de forma superficial a identidade real do curso de pedagogia, mais uma 

indicação – nº 70/76 - do referido conselheiro, coloca em xeque a identidade do Curso: ele, em 

suas indicações, não mais faz referência ao curso de Pedagogia, delegando à pós-graduação em 

nível de mestrado e doutorado a formação de especialistas em educação e se referindo aos 

cursos superiores como licenciaturas das áreas pedagógicas. Assim, Valnir Chagas: “[...] define 

o pedagogo como um dos especialistas em educação “que se aprofunda na teoria, nos 

fundamentos ou metodologias da Educação. Nesse caso, a identidade do pedagogo estaria 

vinculada aos estudos a respeito da educação.”( SILVA, 2006, p. 61) 

Nesse contexto, e a partir das proposições feitas por Chagas, não aprovadas no início dos 70 e 

reativadas a partir de 1978, surgem muitas manifestações de professores e estudantes 

universitários em todo o país, tendo como gênese o I Seminário de Educação Brasileira, 

realizado em Campinas, no mesmo ano, apontando para a necessidade de uma discussão em 

nível nacional acerca das referidas indicações. Os debates feitos no referido seminário pautavam 

sobre as seguintes dicotomias, presentes nos pareceres desde 1939: extinção ou não do curso de 

pedagogia, formar o pedagogo generalista ou especialista?,  formar o especialista no professor 

ou o especialista e o professor no educador?, formar o especialista nas habilitações de graduação 

ou na pós-graduação?, formação mais teórica ou mais prática?, pedagogo: produtor ou 

reprodutor do conhecimento?, dentre outros questionamentos. (BRZEZINSKI, 1996) 

Contudo, foi somente em 1980, no decorrer da I Conferência Brasileira de Educação, realizada 

na PUC de São Paulo, que foi criado o “Comitê Nacional Pró-reformulação dos Cursos de 

Formação de Educadores”, o qual visava intervir nos rumos dados pelo MEC aos cursos de 

Pedagogia.  

Algumas entidades foram formadas, tendo sempre como pauta a discussão da identidade do 

curso de Pedagogia no Brasil, dentre elas se destacam a CONARCFE (Comissão Nacional pela 

Formação dos Educadores), criada em 1983, a qual deu origem à ANFOPE - Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, em 1994, a qual centraliza atualmente 

muitas das discussões e pareceres encaminhados ao Conselho Nacional de Educação acerca das 

Diretrizes do Curso de Pedagogia. O surgimento dessas entidades traz uma nova realidade em 

relação à identidade do curso de Pedagogia, pois, naquele momento, a sua identidade passa a 

ser, além de questionada, debatida e pensada por entidades e pesquisadores, trazendo à tona uma 

herança de 1939 – a inexistência da questão identitária do curso de Pedagogia. 
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A Década Final do Século XX e a Docência como Base da Identidade Profissional do 

Pedagogo 

Em Encontro Nacional realizado em Belo Horizonte, em 1983, encontra-se a afirmativa 

encabeçada pela CONARCFE que será a tônica de discórdia e que promoverá as discussões 

entre entidades e pesquisadores nas próximas duas décadas: a docência constituiria a base da 

identidade profissional de todo educador.  

A década em questão se torna um cenário de discussões acirradas e fundamentadas teoricamente 

sobre identidade posta nos anos anteriores acerca do curso de Pedagogia. 

No âmbito político-econômico, o país estava envolto pelo contexto mundial, o qual exigia ajuste 

dos sistemas educacionais às necessidades da nova ordem do capital e às exigências postas para 

que se oportunizasse a  democratização do acesso ao conhecimento em todos os seus níveis. “Os 

anos de 1990 registram a presença dos organismos internacionais que entram em cena em 

termos organizacionais e pedagógicos, marcados por grandes eventos104, assessorias técnicas e 

farta produção documental.” (FRIGOTTO E CIAVATTA, 2003, p. 2) 

Na mesma década, outro fato relevante acirraria os debates acerca da identidade do curso de 

Pedagogia: a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de 

dezembro de 1996. Na referida Lei, a formação dos  profissionais da educação está posta em 

sete artigos, dos quais nos são relevantes: 

Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

 

Apesar de não ser objetivo deste trabalho analisar a Lei 9394/96 a fundo, tampouco discutir suas 

assertivas,  a sua promulgação abriu espaços para debates no mundo acadêmico, uma vez que 

trazia algumas mudanças inesperadas no tocante à formação docente, ao lócus de formação e, 
                                                      
104 O primeiro desses eventos é a "Conferência Mundial sobre Educação para Todos" realizada em 
Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, que inaugurou um grande projeto de educação em nível 
mundial, para a década que se iniciava, financiada pelas agências UNESCO, UNICEF e Banco Mundial. 
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além disso, de acordo com Brzezinski (2002), Saviani (2005)  e Aguiar (2002), deixa brechas 

para interpretações diversas.  

Apesar de apontada tal ruptura de lócus de formação desde 1996,  somente com a publicação do 

Decreto n.º 3276, em 6 de dezembro de 1999 que os Institutos Superiores de Educação, 

juntamente com os Cursos Normais Superiores, seriam denominados, pelo então presidente da 

república Fernando Henrique Cardoso, como  os responsáveis pela formação dos docentes da 

educação básica, retirando tal função do Curso de Pedagogia,  os quais poderiam aligeirar sua 

formação em cursos de menor duração ofertados nos espaços acima citados. 

Os Institutos Superiores de Educação teriam a autonomia de ofertar o curso Normal Superior, 

para a formação de docentes para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino 

fundamental; cursos de licenciatura, para a formação de docentes dos anos finais do ensino 

fundamental e médio e seriam, conforme o Artigo 45 da LDB, responsáveis por programas de 

formação continuada para a atualização de docentes da educação básica. 

E o curso de Pedagogia neste cenário?  Uma vez que os Institutos Superiores de Educação e o 

curso Normal Superior foram destinados à formação de docentes para a educação básica, uma 

vez que houve a proposição na LDB de duas instâncias alternativas à formação de profissionais 

da educação para administração, planejamento, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica (graduação em Pedagogia ou o nível de pós-graduação), e que a capacitação de 

docentes para a esfera Normal em nível médio não teria demanda significativa por estar posta na 

lei como possibilidade, mas tendo a formação em nível superior como preferencial (justificando 

a abertura de tais espaços de formação “docente”), tal situação causou inquietação e conjecturas 

acerca da identidade e do desaparecimento do curso de Pedagogia no Brasil (Silva, 2002).  

Sem quaisquer mudanças significativas em âmbito nacional até  2004, pode-se afirmar que 

houve alguns pareceres e resoluções do MEC no que tange  à formação de professores e ao  

curso de pedagogia além de incontáveis encontros nacionais das entidades já citadas, as quais, 

ao término destes, enviavam suas reivindicações e sugestões acerca do curso de Pedagogia ao 

Conselho Nacional de Educação. E, em junho de 2002, o CNE constitui Comissão Bicameral 

para tentar estabelecer diretrizes para a formação de professores para a Educação Básica . 

(AGUIAR et al, 2006) 

Após tantos anos de espera, de debates e encaminhamentos aos órgãos competentes em nível 

macro, em 13 de dezembro de 2005, através do Parecer CNE 05/2005, instituíram-se as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Pedagogia, as quais, acerca da identidade 

do curso, apontam que  
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O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para 

exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. As atividades docentes também compreendem 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;  

produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em 

contextos escolares e não-escolares. 

 

Tais diretrizes vieram com forte influência, como era de se esperar, dos documentos enviados 

pelas comissões e pelos representantes da ANFOPE, FORUMDIR, dentre outros. Assim, volta-

se ao curso de Pedagogia como lócus de formação docente para todos os níveis, trazendo a 

docência como a base da formação do pedagogo, luta posta há mais de duas décadas pela 

ANFOPE, e, prevendo a extinção dos cursos normais superiores e do “antigo modelo”, se é que 

havia apenas um sendo seguido e ofertado, de curso de Pedagogia , apontando para  que 

Art. 10. As habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes entrarão em 

regime de extinção, a partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução. 

Art. 11. As instituições de educação superior que mantêm cursos autorizados como 

Normal Superior e que pretenderem a transformação em curso de Pedagogia e as 

instituições que já oferecem cursos de Pedagogia, deverão elaborar novo projeto 

pedagógico, obedecendo ao contido nesta Resolução. 

Art. 12. Concluintes do Curso de Pedagogia ou Normal Superior que, no regime das 

normas anteriores a esta Resolução, tenham cursado uma das habilitações, a saber 

Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental, e que pretendam 

complementar seus estudos na área não cursada poderão fazê-lo. 

 

Da mesma forma, em 15 de maio de 2006, foram instituídas a atuais diretrizes do Curso de 

Pedagogia, tendo em suas palavras iniciais  
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Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.(sem grifo no original) 

 

Somente pelas expressões destacadas acima já se tem a certeza de que a legislação aponta 

realmente para a formação do pedagogo como docente. Uma reflexão se faz necessária: “a 

formação científica e unitária, com sólida formação teórica, prática e política, que tenha como 

eixo a indissociabilidade entre docência, gestão e pesquisa” (SEED, 2007)105 se faz presente 

realmente nas Diretrizes Curriculares Nacionais em vigência?  

As citadas diretrizes, apesar de trazerem certo alento àqueles que por elas lutavam há muitos 

anos por terem no seu cerne as idéias postas pela ANFOPE, não dissolveriam a questão da 

identidade do curso de Pedagogia no que diz respeito às críticas postas por Saviani (2007), 

Muribeca (2002), Franco (2002) Libâneo (1999, 2001), Pimenta (2002, 2006), as quais se 

pautam na questão de Belo Horizonte (1983) acerca da docência como base e que se confirmou 

e consolidou nas diretrizes de 2005, via influência direta da ANFOPE. Nas palavras de 

Libâneo106 

 [...]. Não posso dizer que um documento legislatório por si só seja responsabilizado 

pelos problemas da educação básica no país, mas posso afirmar que ideias e 

proposições feitas por um movimento organizado de educadores, supostamente 

majoritário no meio educacional, pode responder, sim, por boa parte dos problemas 

gerados na formação profissional, no funcionamento institucional, organizacional, 

curricular e pedagógico das instituições formadores e no reflexo disso nas escolas. 

Aliás, não é supérfluo dizer que a própria ANFOPE assume sua influência na mudança 

curricular de muitos cursos de Pedagogia, precisamente na direção do que agora 

ganha estatuto de lei. 

 

Continuando sua crítica, Libâneo (2001, p. 3) aponta para o enfraquecimento do conceito de 

Pedagogia que está posto na atualidade, uma vez que  

                                                      
105 Item apontado como correto  para definir o objetivo do curso de Pedagogia atual em Concurso para 
Pedagogos da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, realizado em 25 de novembro de 2007, 
disponível em http://www.nc.ufpr.br/concursos_externos/seed2007/center_seed.htm, site consultado em 
02 de março de 2012. 
106 Citação retirada de http://ced.ufsc.br/nova/Textos/JoseCarlosLibaneo.htm, site consultado em 25 de 
outubro de 2007, às 24 horas. 

http://www.nc.ufpr.br/concursos_externos/seed2007/center_seed.htm
http://ced.ufsc.br/nova/Textos/JoseCarlosLibaneo.htm
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 A ideia de senso comum, inclusive de muitos pedagogos, é a de que Pedagogia é 

ensino, ou melhor, o modo de ensinar. Uma pessoa estuda Pedagogia para ensinar 

crianças. O pedagógico seria o metodológico, o modo de fazer, o modo de ensinar a 

matéria. Trabalho pedagógico seria o trabalho de ensinar, de modo que o termo 

pedagogia estaria associado exclusivamente a ensino. Há, de fato, uma tradição na 

história da formação de professores no Brasil segundo a qual pedagogo é alguém que 

ensina algo. Essa tradição teria se firmado no início da década de 30, com a influência 

tácita dos chamados “pioneiros da educação nova”, tomando o entendimento de que o 

curso de Pedagogia seria um curso de formação de professores para as séries iniciais 

da escolarização obrigatória. [..] Foi essa ideia que permaneceu e continua viva na 

experiência brasileira de formação de professores. 

 

Considerações finais 

A partir da literatura consultada e de posse dos documentos postos nestes quase 70 anos de 

Curso de Pedagogia no país, ficou clarificado o motivo de que em muitas escolas o fazer 

suplanta a teoria, como se ambos fossem desconexos e como se os professores fossem 

“operadores do ensino” (Lima, 2004, p. 21) 

Instituído em 1939, sem funções sociais claras, tendo tal indefinição o acompanhado durante 

anos, o curso de Pedagogia vem em uma jornada de altos e baixos, tendo sua função social e sua 

identidade constantemente contestadas. 

Contudo, é partir do ano de 1983, com o postulado apresentado por ocasião do Encontro 

Nacional de Belo Horizonte, que se encontra um dos maiores incentivadores da atual concepção 

do curso de Pedagogia. Ao se afirmar que a docência constituiria a base da identidade 

profissional de todo educador, talvez por um problema semântico, entendeu-se o egresso do 

Curso de Pedagogia de forma reducionista, apontando para o saber fazer  como prioritário em 

termos de formação.  

Por outro lado, o  reducionismo apontado não se confirma nas palavras daqueles  envolvidos 

diretamente nas entidades que pregam o ideário da docência como a base da formação do 

pedagogo. Sobre isto, Aguiar apud Aguiar (1999, p.11) expõe que 

[...] escapando aos reducionismos da visão teoricista (aplicação instrumental da teoria 

na prática), e do praticismo (prioridade ao saber tácito, construído na prática imediata 

cotidiana) na sala de aula, tem-se o entendimento de que a docência é o fulcro de 

articulação dos diversos conhecimentos - aportes teóricos da pedagogia e das 

Ciências da Educação e de outros conhecimentos especializados e daqueles produtos 

das práticas escolares e não-escolares refletidas.  
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Nesta perspectiva e entendendo-se a docência como “fulcro” da articulação de diversos 

conhecimentos, pode-se entender, também, a pedagogia como fulcro de diversas práticas, da 

docência, da pesquisa, do desenvolvimento profissional, da atuação das associações de classe 

etc., para tanto se fazem pertinentes os questionamentos postos por Franco (2002, p.177) 

Se o pedagogo é por excelência o professor, qual será o profissional que está pensando, 

investigando, propondo, refletindo sobre essa formação? Qual o profissional que irá 

direcionar o debate crítico sobre a formação docente; qual o profissional que irá 

investigar metodologias de formação? Qual o profissional que estará avaliando, de 

modo emancipatório e transformador, as práticas educativas e docentes atuais, tirando 

delas o essencial à reflexão? Quem organizará e articulará os diversos saberes que 

convergem na prática docente? [...] 

 

Um aspecto importante a ser considerado é que toda prática contempla em si uma concepção de 

homem e de sociedade e esta precisa ser explicitada a todos os envolvidos, pois essa prática 

pensada, sentida e responsável é fundamental estar presente na formação inicial dos cursos de 

formação de professores em geral, mas principalmente do Pedagogo, uma vez que este 

articulará os professores na escola em torno de objetivos comuns, reforçando e clarificando sua 

identidade profissional por Estrela apud Pimenta (2006, p 44) ao afirma que “a principal 

dificuldade reside precisamente na caracterização das situações em que temos de exercer nossa 

ação, ou seja, a partir das quais haverá de construir um projeto de intervenção. O professor olha 

a classe, mas não a vê [...]” ou seja, falta-lhes aportes epistemológicos que sustentem sua 

prática.  

Vê-se que, com as Diretrizes Curriculares Nacionais apontando para a docência como base da 

identidade do pedagogo de acordo com Libâneo (2007,p.132) 

 

Ocorreu, de fato, seu enfraquecimento à medida que, subsumindo-se o campo do 

pedagógico na docência, e além de restringir sensivelmente o campo do exercício 

profissional, esvaziou-se a reflexão teórica, epistemológica e profissional do campo da 

educação. Pretendia-se implantar uma sólida formação científica, técnica e política, 

viabilizadora de uma prática pedagógica crítica, afinada com as transformações 

sociais necessárias; o resultado, no entanto, foi não apenas o aumento do desprestígio 

da Pedagogia, como da própria atividade docente.  

 

Ao se pensar desta forma, em um grande curso, generalista, em combate ao Parecer 252/69, que 

abarca todas as esferas (ao menos na legislação), não se tem um “agigantamento da estrutura 
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curricular que leva ao mesmo tempo a um currículo fragmentado e aligeirado”?  (LIBÂNEO, 

PIMENTA, 2002, p 19) 

Repensar o curso de Pedagogia, em suas bases epistemológicas e metodológicas se faz urgente. 

Compreender que a base da formação dos educadores não pode ser a docência, vista aqui como 

está sendo posta de forma geral, ou seja, o aprender a fazer, mas sim a formação pedagógica, de 

investigador da educação, alguém capaz de refletir teoricamente sobre a educação a partir e 

sobre as práticas, mas não pode a elas ser reduzido.  
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Resumo: 

O objeto de estudo deste trabalho é a política de acesso e permanência na educação superior a 

partir da análise da evolução das vagas ofertadas, número de concluintes e grau de evasão 

escolar, especificamente, na região Sul do país, contemplando três Estados: Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. O Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001 para o 

período de 2001 a 2010 visava prover até o final da década, 30% de jovens de 18 a 24 anos 

matriculados na educação Superior. Este recorte etário tem relação com o processo de 

escolarização definido no país para cursar este nível de ensino e, portanto, requer especial 

atenção por parte dos responsáveis pela formulação das políticas. O acesso pressupõe oferta de 

vagas, mas muitos daqueles que conseguem chegar a educação superior deixam o curso na 

metade do caminho por razões financeiras e/ou por não possuírem capital cultural, nas palavras 

de Bourdieu, para ter sucesso nos estudos, o que, por sua vez, também, tem implicações para 

formulação dos currículos que deverão contemplar as diferentes culturas. Diante dessas 

questões, surgiu o interesse em avaliar quais os avanços obtidos com a política de acesso 

existente no período de 2001-2010 e a sua relação com a democratização da educação superior. 

Optou-se por uma pesquisa documental para proceder com base em documentos do Instituto 

Nacional de Pesquisas – INEP/MEC, a análise dos dados publicados no período estudado, além 

de contemplar escritos de autores que vêm analisando esta problemática. Observa-se que 

embora tenham sido ampliadas as formas de acesso conforme consta na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB, não somente por meio do vestibular, mas de processos 

seletivos diferenciados, e que tenham sido ampliadas as vagas para a educação superior no país 

como um todo, mediante aumento de instituições e cursos privados, e possibilitando maior 


