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Resumo 
Este trabalho apresenta os resultados de duas pesquisas em continuidade realizadas de 
2010 a 2013, cujo foco é o curso de graduação superior em Pedagogia de três 
instituições: uma universidade privada confessional, uma pública federal e uma pública 
municipal. Explicitaram-se, com os dados coletados, dificuldades e críticas decorrentes 
do projeto pedagógico imposto pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
curso, a resistência inicial ao projeto e sua posterior aceitação e incorporação na 
segunda pesquisa e o reconhecimento da importância do Pedagogo para a educação, 
simultânea à sua desvalorização social. 

Introdução 
Este trabalho, que inclui duas pesquisas, de 2010 a 2014, busca apresentar resultados 
de um processo investigativo em continuidade, cujo foco é o curso de graduação 
superior que forma o Pedagogo. Os sujeitos foram alunos, professores e 
coordenadores do Curso de Pedagogia oferecido por três instituições: uma privada 
confessional, uma pública federal e uma municipal. A primeira pesquisa, desencadeada 
em 2010, investigou qual o significado de ser Pedagogo para os alunos participantes do 
novo projeto pedagógico do curso construído para atender às novas diretrizes 
curriculares nacionais, quando as primeiras turmas concluíram a graduação após a 
publicação das novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de Pedagogia- 
licenciatura, consubstanciada na Resolução CNE/CP n º 01, de 15 de maio de 2006. Em 
2013, dando continuidade e ampliando os estudos, iniciou-se outro Projeto 
Interinstitucional intitulado “Pedagogia na perspectiva do aluno: impactos da nova 
política educacional para o curso”, com o objetivo geral de conhecer o que expressam 
os alunos sobre a decisão em se matricularem e frequentarem o curso de Pedagogia 
visando a identificar o que os motivou a fazer este curso, mapeando as expectativas, a 
satisfação que reconheciam naquele momento, dificuldades que vivenciaram e se 
estimulariam outros jovens a cursá-lo.  
Buscou-se compreender os impactos provocados quanto ao conhecimento de como 
estão sendo formados os pedagogos e como esses percebiam seu processo formativo, 
após a implantação da nova proposta pedagógica, construída a partir da Resolução 
CNE/CP Nº1/ 2006. 
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Marco teórico 
As pesquisas foram fundamentadas teoricamente em estudiosos da Pedagogia, das 
organizações escolares e das políticas públicas, a saber: Saviani (2008), Canário (2005) 
Gimeno Sacristan (1999), Libâneo (2001) e Lima (2001) e nas normas legais previstas 
na Resolução CNE/CP/2006. 

Metodologia 
Nas duas pesquisas, utilizou-se uma metodologia com abordagem qualitativa. Quanto 
aos instrumentos, a primeira pesquisa (2010 a 2012) aplicou-se um questionário aos 
alunos e foram feitas entrevistas com professores e gestores do curso. Na segunda 
(2013 a 2014) foi utilizado um questionário para coletar dados sobre o perfil dos 
alunos e sobre a relação com a universidade, com o curso e com os diferentes 
educadores participantes e narrativas das representações de uma amostra de alunos 
sobre o curso. 

Resultados 
O curso de Pedagogia e suas diferentes formas de organização curricular, ditadas pelas 
políticas educacionais, têm sido objeto de constantes mudanças e questionamentos, 
desde sua primeira regulamentação, em 1939.  
Até o advento das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Pedagogia, licenciatura em 2006, o curso tinha como finalidade formar o licenciado 
e o bacharel. As novas diretrizes causaram uma ruptura com o currículo que 
historicamente propiciava aquela formação. A reforma proposta, em 2006, não 
respeitou a natureza da ciência da educação, a área epistêmica da Pedagogia e a 
peculiaridade do pedagogo, cuja formação exigia licenciatura e bacharelado, duas 
dimensões complementares de uma mesma formação, embora com especificidades 
próprias.  
A ação docente não resume a totalidade das especificidades pedagógicas. O Pedagogo 
inclui a possibilidade da ação docente, mas a ultrapassa. No Brasil, desde algumas 
décadas, com maior ou menor intensidade, dependendo do momento histórico, o 
curso de Pedagogia tem sido o responsável pela formação dos profissionais da 
Educação Básica que atuam na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 
Fundamental, na supervisão, administração, orientação, planejamento e inspeção 
educacional. Seu lócus de trabalho é a Educação Básica, alicerce para todo o processo 
educativo, daí sua importância. A nova proposta, embora não impeça, tornou reduzida 
a possibilidade de formação do bacharel. Previu um excesso de atributos à formação 
do professor correndo o risco de engessá-la, descaracterizando o perfil do licenciado e 
do bacharel. O currículo proposto foi organizado em núcleos, caracterizando-se como 
integrado, enquanto a cultura de organização curricular das instituições, até então, era 
disciplinar. Estabeleceu o mínimo de 3200 horas para o curso, mas não o número de 
anos. Isso ensejou a criação de cursos de graduação em três anos, na maioria, e nas 
instituições mais comprometidas com as leis do mercado em período até menor. 
Acresce que a decisão pela implantação imediata da nova proposta curricular não deu 
condições para o estudo e reflexão necessários à mudança. 
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As características da reforma curricular proposta, a forma intempestiva para implantá-
la de imediato, o não estabelecimento do número de anos para o desenvolvimento do 
curso, provocaram a hipótese de que dificilmente seria possível a formação do 
Pedagogo como uma totalidade que inclui a licenciatura e bacharelado, uma 
graduação assentada nas novas diretrizes. O Pedagogo deve ter a formação de um 
cientista da educação, com capacidade para atuar na escola, na sala de aula, em 
espaços intra e extraescolares, e competente para compreender o fenômeno 
educativo na sua totalidade. Essa forma de perceber o pedagogo alinha-se ao 
pensamento de outros estudiosos e pesquisadores da Pedagogia, entre eles, Saviani 
(2008), para quem a pedagogia é a ciência da educação, pois tem, em sua totalidade, 
como objeto, a educação, diferentemente das outras ciências denominadas “da 
educação” – a exemplo da psicologia da educação, sociologia da educação, etc. –, as 
quais têm outro objeto específico e fazem um recorte, criando um ramo educacional 
relativo à faceta que lhe corresponde. 
 a primeira pesquisa, intitulada “O Significado de ser Pedagogo” percebeu-se, com os 
dados coletados, que as instituições envolvidas estavam oferecendo a formação 
priorizada pelas diretrizes: do professor e mesmo na instituição – cujo projeto trazia 
explícito, em seus objetivos, a formação do gestor – não o estava conseguindo. Os 
dados coletados apontaram entre os vários questionamentos, para a urgência em se 
esclarecer, no âmbito das políticas públicas, o sentido da formação do pedagogo, 
compreender esta formação nos seus efeitos sobre a própria instituição formadora e 
os possíveis impactos na Educação Básica.  
Verificou-se que a nova proposta teve impactos sobre a própria instituição formadora, 
provocando uma aceitação mais tranquila nos cursos novos, cujos projetos foram 
construídos na vigência da nova reforma curricular e uma resistência no curso mais 
antigo. Não ficou claro se tal mudança alcançou os sistemas de educação básica. 
Apontou-se também na pesquisa desenvolvida, a inquietação explicitada, por alguns 
professores, de que o curso estudado restringiu, no lugar de ampliar, a formação do 
Pedagogo, e a crença de que a ênfase, ao privilegiar o licenciado, reduziu a sua 
formação. Encontraram-se indícios fortes de descontentamento entre os alunos do 
último ano e entre os professores do curso mais antigo, dificuldade para incorporação 
do novo projeto e a afirmação pelos alunos de que não se sentiam preparados para o 
exercício da gestão, apenas para a docência, especialmente para a Educação Infantil. 
Nas outras duas instituições isso foi diferente, talvez porque os cursos foram 
instalados a partir da vigência das novas diretrizes. Apesar de resultados específicos de 
cada instituição, nas três, um foi comum: antes de a reforma ser totalmente 
implantada, a nova legislação já revelava aspectos que deveriam ser reformulados para 
um melhor entendimento do que se propunha para a formação do novo pedagogo.  
No processo de implantação, o tempo foi restrito para estudo e reflexão sobre a 
reforma, e o projeto do curso foi elaborado sem a participação de todos os educadores 
que iriam implantá-lo, acarretando uma participação reservada à qual, na concepção 
de Lima (2001), se situa entre uma participação passiva e ativa. 
Toda mudança acarreta consequências nem sempre previsíveis. Para Canário (2005: 
93), “[...] as reformas impostas ‘de cima’ produzem mudanças formais, mas, 
raramente, transformações profundas, duráveis e conformes com as expectativas dos 
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reformadores”. Foi o que ocorreu com as novas diretrizes curriculares nacionais para o 
curso de Pedagogia-licenciatura impostas de cima que não atendeu à maioria do 
esperado pelos professores que iriam implantá-la.  
As novas diretrizes assumiram uma contradição interna provocada pela opção em 
privilegiar a formação do professor e, em seguida, acrescentando a possibilidade de 
formação dos profissionais de educação previstos no artigo 64 da LDB 9394/96º, 
gerando uma indefinição do perfil do Pedagogo que se desdobrou em inúmeras 
dificuldades para elaboração do projeto pedagógico do curso. Essa indefinição e suas 
decorrências nos projetos ficaram evidentes nos resultados da pesquisa, e a 
continuidade da investigação tornou-se relevante para aprofundar o conhecimento do 
que ainda não fora focalizado.  
Acreditou-se que, a partir dessa pesquisa inicial, seria necessário ampliá-la para 
compreender se e como produziu novos sentidos, para os pedagogos, a partir do já 
construído. E ainda, os resultados pareceram indicar a impossibilidade de reconstrução 
da identidade do curso de Pedagogia sem a participação ativa de todos os professores, 
alunos, gestores e sistemas de educação básica.  
Na segunda pesquisa, os dados encontrados mostraram que o projeto já estava 
incorporado tanto pelos alunos quanto pelos docentes, nas três instituições, campo da 
pesquisa. Apesar das críticas, estão satisfeitos. 
A maioria dos alunos alcançou os objetivos fundamentais do curso, entre eles, 
principalmente saber o significado de ser Pedagogo, em uma das instituições, a fim de 
reconfigurar sua identidade aproximando-a do professor. Eles mostraram segurança 
para atuar na docência na Educação Infantil, e séries iniciais do Ensino Fundamental. O 
grande impacto do curso é sobre essa formação. Nem todos se sentem preparados 
para atuar na gestão da escola. Percebem a importância social do Pedagogo, mas têm 
consciência dos parcos ganhos e talvez isso seja um dos fatores de priorização de 
continuidade dos estudos. Consideram o Pedagogo um profissional reconhecidamente 
de grande importância social que mereceria uma atenção maior e valorização pelo 
Estado.  
O Plano Nacional de Educação aprovado para os próximos dez anos tem metas 
relacionadas à valorização dos profissionais da educação, que há longo tempo é 
reivindicada. Os alunos reconhecem o potencial de atuação do pedagogo, conseguem 
fazer uma leitura crítica acerca do que estão aprendendo e daquilo que vão precisar no 
momento de atuação, esperam condições respeitosas de trabalho, valorização da 
profissão e acesso a uma formação continuada, que todos ou a sua grande maioria, 
parecem compreender como um imperativo na atuação do pedagogo (Relatório, 
2014). 

Conclusões 
Os alunos, sujeitos da investigação, mostram maior segurança para o exercício da 
docência. Estão satisfeitos com o curso, pretendem dar continuidade aos estudos na 
área educacional, percebem, ao mesmo tempo, a importância do Pedagogo para a 
sociedade e a sua desvalorização social. Mostram uma percepção esperançosa de fazer 
a diferença e contribuir para uma mudança positiva na educação. Em todas as 
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instituições, observou-se uma preocupação com a prática profissional futura. Para o 
grupo de pesquisa, deve-se pensar a matriz curricular vinculada à área epistemológica 
da Pedagogia para a formação de um profissional Pedagogo competente.  
Após as investigações anteriores, o grupo decidiu dar continuidade com outra pesquisa 
tendo como objetivo investigar a atividade profissional que os egressos do curso de 
Pedagogia graduados, após a Reforma Curricular de 2006, estão exercendo e como se 
percebem no exercício de tal função. Essa decisão coincide com a publicação de uma 
nova orientação legal nacional sobre o curso, consubstanciada na Resolução CNE/CP 
Nº 02/2015. Mudanças se anunciam e junto a elas, as turbulências são acarretadas. 
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