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É certo que a República falhou em suas 
tarefas educacionais. Mas falhou por 
incapacidade criadora: por não ter 
produzido os modelos de educação 
sistemática exigidos pela sociedade de 
classes e pela civilização correspondente, 
fundada na economia capitalista, na 
tecnologia científica e no regime 
democrático. Em outras palavras, suas 
falhas provêm das limitações profundas 
pois se omitiu diante da necessidade de 
converter-se em “estado educador, em 
vez de manter-se como Estado fundador 
de escolas e administrador ou supervisor 
do sistema nacional de educação”. 

 
 
(Florestan Fernandes) 
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RESUMO  
 
 

O presente trabalho aborda a formação do pedagogo numa Instituição Privada de Ensino 
Superior no município de Porto Velho, buscando compreender a trajetória historia percorrida 
pelo pedagogo durante as transformações econômicas, políticas e sociais. Considerando a 
necessidade de bons professores para uma formação sólida que implica em IES preparadas 
para formação de novos profissionais na área da educação assim como, uma matriz 
curricular que proporcione aos docentes condições para compreensão da realidade escolar 
objetivou-se verificar quais as concepções de formação docente presentes entre os 
docentes de uma instituição privada de ensino superior de Porto Velho. Para atingir os 
objetivos foi necessário coleta de dados na Instituição, portanto o instrumento utilizado foi 
aplicação de um questionário semi - estruturado aos professores que fazem parte da 
Coordenação de Pedagogia e Analise do Projeto político Pedagógico. Acrescenta também 
um estudo teórico que apontasse as questões relacionadas à formação do professor ao 
longo da historia. As transformações ocorridas registradas na historia da educação 
brasileira, o histórico do curso de pedagogia desde sua criação até os dias atuais, para obter 
uma maior compreensão em relação a formação de professores, pois o curso de Pedagogia 
foi institucionalizado num período de crise política e econômica na sociedade, e isto 
influenciou diretamente na questão da formação de professores. 

 
Palavras Chaves: Pedagogia; Legislação Educacional; Formação de 
Professores: Docência.  
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ABSTRACT 
 
 

This paper discusses the formation of the pedagogue in a Private Higher Education 

Institution in the city of Porto Velho, trying to understand the history trajectory by the 

teacher during economic, political and social. Considering the need for good teachers 

for a solid formation that implies IES prepared for training new professionals in the 

education area as well as a curriculum that will provide conditions for teachers 

understanding of school reality aimed to check which conceptions of teacher 

education present among the teachers of a private institution of higher education in 

Porto Velho. To achieve the objectives it was necessary to collect data in the 

institution, so the instrument was applying a semi - structured questionnaire to 

teachers who are part of Pedagogy Coordination and Analysis of the Pedagogical 

Political Project. It also adds a theoretical study that aims to issues related to teacher 

education throughout history. The transformations that have taken place registered in 

the Brazilian education history, the history of the pedagogy course since its inception 

to the present day, to get a greater understanding of the training of teachers, for the 

Faculty of Education was institutionalized in a political crisis period and economic in 

society, and this directly influenced the issue of teacher training. 

 

 

Key words: Education; Educational legislation; Teacher training; Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão da formação docente constitui um componente importante para se 

alcançar os objetivos visados pela educação, uma vez que é o professor que, em 

sua atuação pedagógica na escola, operacionaliza as grandes linhas propostas 

pelas políticas educacionais. Estas, por sua vez, deveriam estar em consonância 

com as necessidades de emancipação intelectual daqueles que frequentam as 

escolas públicas.  No entanto, nem sempre se respeitou no Brasil a tarefa primordial 

da escola: a transmissão do conhecimento historicamente produzido e acumulado 

pela humanidade.   

Sabemos que a formação sólida nem sempre foi uma prioridade nas políticas 

de formação de professores, da mesma forma que a educação escolar. O passado 

escravocrata, patriarcal e a produção econômica voltada para o atendimento do 

mercado externo inviabilizaram a universalização da educação. Mesmo com a 

expansão ocorrida no período republicano, a escola continuou elitizada e para 

poucos. A sua universalização nas últimas décadas não eliminou o caráter dual: uma 

escola para ricos, e outra para os filhos da classe trabalhadora.  

Nesse sentido, qualquer projeto de democratização da sociedade passará 

necessariamente pela universalização da escola que contribua para que o indivíduo 

possa compreender o mundo e as relações sociais que o cercam. Afinal, sem o 

domínio necessário do conhecimento, como o indivíduo conseguirá compreender e 

posicionar diante dos problemas sociais.  

Por isso, faz-se necessário definirmos o trabalho educativo para 

compreendermos a tarefa do professor e as necessidades de refletirmos sobre sua 

formação. Segundo Saviani (1997, p. 17): 

 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e indiretamente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto da humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 
lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para eles se tornarem humanos e, de 
outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 
para atingir esse objetivo.  
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Nesse sentido, os professores necessitam de uma formação sólida, 

principalmente para aqueles que atuam nos anos iniciais, pois trata-se de um 

momento importante que terá desdobramentos na vida escolar da criança. Na 

verdade, o tema continua presente no debate político pedagógico uma vez que essa 

questão não foi devidamente resolvida. Sobre essa questão, vejamos as 

considerações de Saviani (2011, p. 8). 

 

Nessa discussão sobre o problema da qualidade do ensino, a formação de 
professores se converteu, atualmente, numa das questões mais 
controvertidas e de maior visibilidade, uma vez que os professores e as 
instituições formadoras tendem a ser apontados como vilões pelas 
autoridades educacionais assim como por diversas modalidades de 
intelectuais influentes na mídia. 

 

A formação de bons professores implica em IES preparadas para formação 

desses profissionais, assim como, uma matriz curricular que proporcione aos 

docentes condições para compreensão da realidade escolar. 

Considerando o problema apresentado, uma questão se faz necessária: 

quais as concepções de formação docente presentes entre os docentes de 

uma instituição privada de ensino superior de Porto Velho? 

Entendemos que essa questão se faz necessária, na medida que as IES 

privadas têm uma participação de 73,0% no total de matrículas de graduação, 

conforme os Resultados do Censo da Educação Superior 2012.  

Isto posto, buscamos por meio da investigação confrontadas as concepções 

sobre formação docente com a proposição presente no Projeto Político Pedagógico 

do Curso e o referencial presente nas DCN de Pedagogia.  

Dessa forma, elencamos como objetivo geral analisar as percepções dos 

professores da instituição a respeito da formação de pedagogos. Como 

decorrência apresentamos os seguintes objetivos específicos:  

a) Analisar os fundamentos teóricos presentes no PPP do curso de 

Pedagogia; 
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b) Identificar a titulação dos professores do quadro da instituição 

(especialista mestre ou doutor); 

c) Identificar os problemas encontrados pelos professores ao longo do curso.  

d) Confrontar as propostas presentes no PPP do curso com as DCNs do 

curso de Pedagogia.  

Para o desenvolvimento do trabalho optou-se por uma pesquisa de campo 

com professores de uma Instituição de Ensino Superior Privado. A coleta de dados 

ocorreu por meio de questionário semiestruturado e também pela análise do Projeto 

Político Pedagógico do curso de pedagogia. 

Para atingirmos os objetivos propostos utilizamos como referencial teórico 

autores como Saviani (2009), Vieira (2008), Paula e Machado (2009), Scheibe, Durli 

(2011), DURLI (2007), GIL(2002), Romanelli(2009), entre outros. 

 

 O presente trabalho tem como objetivo identificar a percepção do professor 

formador sobre o curso de pedagogia em uma Instituição de Ensino Superior privada 

no município de Porto Velho. 

 Para se atingir os objetivos específicos foi realizada primeiramente uma 

pesquisa bibliográfica para compreender a historia da forma de professores no Brasil 

e saber qual a concepção de outros autores a respeito de um tema tão antigo e ao 

mesmo tão atual, pois desde a institucionalização do curso de pedagogia, que se 

verifica a quantidade de políticas pública que foram propostas a melhora da 

educação, principalmente da formação, mas até então não é o suficiente. 

Para se concretizar os objetivos também podemos identificar a pesquisa de 

campo com os professores que fazem parte da Coordenação do Curso de 

Pedagogia dessa Instituição. 

 A pesquisa de campo é caracterizada pelo fato do pesquisador realizar a 

maior parte do trabalho pessoalmente, pois conforme Gil (2002): 

 

A pesquisa de campo é desenvolvida por meio de observação direta 
das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes 
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para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no 
grupo. 

 O curso de Pedagogia da Instituição pesquisada compreendia o número de 

15 professores. Do total de professores 10 se prontificaram a ajudar, mas apenas 5 

de fato participaram.  

 A seguir se descreve a trajetória do curso de pedagogia, para compreender a 

percepção do professor formador numa Instituição de Ensino Superior. 

 Por fim, o desenvolvimento teórico deste trabalho foi descrito em três 
capítulos: 

 O capitulo 1 (um) descreve a trajetória da pesquisa, sua metodologia, seus 

agentes, local e fundamentação  histórica da formação de professores, em 

especifico o curso de pedagogia, desde sua institucionalização, até a aprovação da 

Resolução nº 01 de 15 de Maio de 2006 na qual institui Diretrizes Curriculares para o 

curso de pedagogia e outras licenciaturas. 

 O capítulo 2 descreve a analise dos dados coletados por meio da pesquisa 

pra concretização dos objetivos. 
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1 BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: OS 

LIMITES, CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES 

 

Na história do Brasil, a questão da formação de professores surge de forma 

clara após a separação com a antiga metrópole portuguesa, quando se cogita a 

organização da instrução popular, devido às transformações ocorridas no cenário 

econômico, político e social. Dessa forma, nas linhas que se segue, faremos uma 

breve exposição dessa trajetória.  

1.1 PRIMEIRAS INICIATIVAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 

BRASIL 

Conforme Saviani (2009), somente a partir da criação da Lei das Escolas de 

Primeiras Letras, sancionada em 15 de Outubro de 1827, que determinava a criação 

de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos 

do Império. Segundo a orientação proferida pela lei, os professores deveriam ter 

treinamentos no método mútuo, as suas próprias custas. Dessa forma, não houve 

por parte do poder público naquele momento, nenhuma proposta de 

encaminhamento para formação de professores.  

É importante lembrar que as condições materiais marcadas pela manutenção 

das relações de dependência em relação ao capital britânico, além da manutenção 

da estrutura agrário caracterizada pela grande propriedade com a produção voltada 

para o mercado externo e trabalhada pela mão de obra escrava, impediram a 

expansão da educação escolar, que redundou no fracasso do que preconizava a Lei 

de 1827. Em outras palavras, não havia recursos para a criação de um sistema 

escolar, assim como não havia vontade política para materializá-la.  

 Já em 1834, por meio do Ato Adicional promoveu a descentralização do 

ensino no império, colocando a instrução primária sob responsabilidade das 

províncias, o que levou-as a adotar o caminho que estava sendo trilhado pelas 

nações europeias: a criação de Escolas Normais. A primeira foi a Escola Normal de 

Niterói, em 1835, sendo seguida por outras províncias ao longo do período imperial 

(1822-1889). Segundo Saviani (2009, p. 144): 
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Visando a preparação de professores para as escolas primárias, as 
Escolas Normais preconizavam uma formação específica. Logo, 
deveriam guiar-se pelas coordenadas pedagógico-didáticas. No 
entanto, contrariamente a essa expectativa, predominou nelas a 
preocupação com domínio dos conhecimentos a serem transmitidos 
nas escolas de primeiras letras. O currículo dessas escolas era 
constituído pelas mesmas matérias ensinadas nas escolas de 
primeiras letras. Portanto o que se propunha era que os professores 
deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia 
transmitir as crianças, desconsiderando-se o preparo didático-
pedagógico.  

 

A ação do poder público na formação de professores não foi suficiente para 

superar os problemas da educação escolar durante o Império. Naquele cenário, a 

formação de professores ficava aquém das necessidades, o que proporcionou o 

surgimento de inúmeras críticas. Saviani (2009), alerta para o posicionamento de 

Couto Ferraz1, que considerava as Escolas Normais muito onerosas, ineficientes e 

insignificantes.                                                                                                             

A respeito de Couto Ferraz, ressalte-se que quando esteve a frente do 

Império, não criou Escola Normal na capital do país, preferiu “[...] formar em 

exercício, sob a supervisão de mestres experientes, o professorado para as escolas 

elementares da Corte” (HAIDAR, 1998, p. 67). 

Conforme Limeira, Shueler (2008, p. 39) O ministro Ferraz investiu na 

educação imperial: 

 
(...) estabeleceu, a partir dos dispositivos voltados para organização 
da instrução primária e secundária, o alcance regulamentador da 
Reforma de 1854 aos colégios, profissionais, práticas e 
estabelecimentos particulares de ensino. Este Regulamento, 
aprovado e posto em execução na Corte, traduz uma vontade de 
governar para além da sede monárquica, mas visava produzir efeitos 
em todo Estado Imperial. Um modelo de governabilidade que 
representa uma conexão com a cultura da reforma e a intenção de 
alterar e montar um ordenamento jurídico-político vigente no campo 
educacional e, ainda, instaurar uma política mais centralizadora. 
Medidas e iniciativas que correspondem ao tempo em que a tarefa 
de modernizar o próprio Estado Imperial estava inscrita nos assuntos 
relativos à escolarização. 

                                                           
1 À época da reforma Couto Ferraz (1854), as poucas escolas normais existentes no país, destinadas à formação 

de professores, encontravam-se em situação deplorável. 
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A educação nacional estava necessitando de uma uniformização de ensino, e 

o Ministro Couto Ferraz teve as primeiras iniciativas a respeito de tal situação, 

segundo Peres (2005, p. 11) ele estruturou o ensino em dois níveis: 

 

(...) O elementar e o superior – a instrução primária gratuita, 
constitucionalmente prometida a todos. 

 

Em relação à formação de professores, ele presumiu um sistema de 

preparação do professor primário e estabeleceu normas para o exercício da 

liberdade de ensinar, característico das proposições liberais das elites do império.  

Ainda enquanto esteve a frente do Império, por meio do Regulamento de 

1854, determinou que a formação de novos professores, se faria por meio do 

acompanhamento de professores em serviço.  

É importante salientar que na segunda metade do século XIX, verifica-se na 

sociedade brasileira uma série de transformações que impactaram nas propostas e 

reformas educacionais. Naquele momento tornava-se mais forte a defesa de 

modernização do Brasil, principalmente se levarmos em conta o crescimento do 

processo imigratório e a crise da escravidão que tivera seu início com a proibição do 

tráfico negreiro em 1850.  

O crescimento urbano e o desenvolvimento de segmentos de uma pequena 

indústria motivaram novos interesses no interior da sociedade. Havia a difusão da 

ideia que pela educação seria possível regenerar a sociedade. Nesse sentido, 

Em 1879, a reforma de Leôncio de Carvalho instituiu a liberdade de ensino, o que 

possibilitou o surgimento de colégios protestantes e positivistas. Ressalte-se que 

AZEVEDO (1964; 598) o considera o inovador de ensino mais audacioso e radical 

do período do Império. 

É dentro desse contexto que devemos compreender as propostas de Leôncio 

de Carvalho, que por meio do Decreto de 19 de abril de 1879, reformou a instrução 

pública primária e secundária no Município da Corte e o ensino superior em todo o 

Império. 
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O Decreto, de 20 de abril de 1878, por exemplo, modificou a estrutura 

curricular do Colégio Pedro II, possibilitando a frequência libre e os exames vagos 

(parcelados) de preparatórios aos cursos superiores e, da mesma forma, isentou os 

alunos não católicos do estudo da religião. Acrescente-se que do que previa o 

Decreto pouco foi executado, mas ficou determinado que as Escolas Normais teriam 

prática do Ensino Intuitivo ou “lição de coisas”, o que pode ser explicado pela 

adoção de modelos estrangeiros pelo Brasil.  

 

1.2 PADRONIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS ESCOLAS NORMAIS NO                   

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O processo de expansão econômica do café, a crescente urbanização e o 

surgimento de uma incipiente indústria geraram novos interesses e demandas na 

sociedade. A proclamação da República, naquele cenário, materializou o poder 

político de uma nova oligarquia cafeeira que praticamente hegemonizou o poder do 

Estado.  

Pouco foi alterado em relação ao passado imperial. O Estado continua 

controlado pelas oligarquias agrárias, e, ainda que houvesse preocupação de 

segmentos dos grupos dominantes com a educação, em um país agrário exportador 

e dependente, pouco se fez em função da resistência política.  

Dessa forma, a pequena demanda educacional pode ser compreendida no 

predomínio do setor agrário na economia brasileira. Ressalte-se, ainda, o fato de 

que esse setor não vê com bons olhos a educação escolar dos trabalhadores do 

campo. Outros aspectos que poderiam ser ressaltados são a baixa densidade 

demográfica da população brasileira e o tímido processo de urbanização no início do 

século XX.  

Segundo Saviani (2004 p.8) no século XX: 

 

O Brasil passou de uma situação educacional de pequenas 
proporções, próprias de um país predominantemente rural, para 
serviços educacionais em grande escala, acompanhando o 
incremento populacional e o crescimento econômico que conduziu a 
altas taxas de urbanização e industrialização. 
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No entanto, apesar as mudanças apontadas por Saviani, as transformações 

ocorridas nas políticas educacionais nos primeiros anos de República não foram 

suficientes para alterar o quadro sombrio da educação em nossas terras.  

Nesse sentido, a expansão das Escolas Normais que se verificou no período 

da Primeira República (1889 - 1930), ainda que insuficiente e incapaz de atender os 

filhos de trabalhadores, materializava o discurso modernizador dos novos grupos 

econômicos que chegavam ao poder. Coube ao Estado de São Paulo, o mais rico da 

federação, iniciar o processo de ampliação da rede escolar.  

De acordo com Saviani (2009) “pode-se considerar que o padrão e a 

organização e funcionamento das escolas normais foi fixado com a reforma da 

instrução publica do estado de São Paulo levada a efeito em 1890”. 

 Sendo assim o estado de São Paulo apontou a preocupação no preparo 

prático dos professores, pois este preparo somente seria possível com uma escola 

organizada com condições de qualidade necessárias a uma formação docente. 

Percebe-se assim, que a organização e padrão das Escolas Normais, somente 

seriam fixados havendo uma reforma nos planos de estudos, e serem inseridos dois 

pontos primordiais, conforme Saviani (2009, p. 145): 

 

Enriquecimento dos conteúdos curriculares anteriores e ênfase nos 
exercícios práticos de ensino, cuja marca característica foi a criação 
da escola-modelo anexa a Escola Normal – na verdade a principal 
inovação da reforma.  

 

Essa reforma se estendeu para as demais cidades do interior, de acordo com 

Saviani (2009) “São Paulo se tornou referência para outros estados, que enviavam 

seus educadores para observar e estagiar em São Paulo ou recebiam missões de 

professores paulistas”. 
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1.3 Os institutos de educação (1932-1939) 

 

 A reforma e padrão estabelecidos nas Escolas Normais em 1890 não 

trouxeram resultados significativos em relação à formação dos professores. 

Ressalte-se que a ordem econômica ainda preservava traços do passado colonial.  

No entanto, com as transformações ocorridas ao longo da Primeira República, 

geraram um forte interesse pelos temas educacionais. A ascendente classe média 

enxergava na educação o meio pelo qual possibilitaria a ascensão social.  

Com a Revolução de 1930, e a nova configuração das relações de forças 

entre as diferentes classes, verifica-se a maior presença da educação escolar nos 

debates políticos. A criação do Ministério da Educação em 14 de novembro de 1930 

com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública.  

A Regulamentação das políticas nacionais para a educação foram 

estabelecidas gradativamente através de uma legislação organizada com criação do 

Ministério da Educação e Saúde e do Conselho Nacional de Educação.  

No período da ascensão de Getulio Vargas, Francisco Campos assumiu o 

Ministério da Educação e Saúde no período de 1930 a 1932 sua atuação teve 

importância, pois possibilitou reformas na educação, como a organização dos 

estatutos das Universidades brasileiras; a reforma do ensino secundário; a 

reintrodução, em caráter facultativo, do ensino religioso nas escolas, estas são os 

principais destaques em sua atuação.  

Não por acaso, foram criados os Institutos de Educação. Conforme Saviani 

(2009, p. 145), os Institutos visavam o objetivo de ensino e pesquisa: 

 

Os Principais Institutos criados foram o Instituto de Educação do 
Distrito Federal, concebido e implantado por Anísio Teixeira em 1932 
e dirigido por Lourenço Filho; e o Instituto de Educação de São 
Paulo, implantado em 1933 por Fernando de Azevedo. Ambos sob o 
ideário da Escola Nova. 

 

Nota-se que os institutos, que tinham o caráter de uma formação 

profissional, visavam suprir as insuficiências caracterizadas nas Escolas Normais, 

mas mesmo com a estruturação dos Institutos, nem todos tiveram acesso ao ensino, 

pois privilegiavam a classe mais rica, por causa de seus padrões sociais.  
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1.4 ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE PEDAGOGIA NA ERA 

VARGAS. 

 

     As transformações econômicas e sociais ocorridas ao longo da Primeira 

República, tais como a expansão industrial e urbana, surgimento da classe operária, 

crescimento da classe média e de uma pequena burguesia industrial possibilitaram o 

questionamento da ordem aristocrática que se traduziu nas greves operárias, no 

movimento tenentista e na ruptura do pacto oligárquico.  

A crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929, atingiu as exportações 

de café e ampliaram a crise política. As eleições de 1930 e o movimento que se 

seguiu protagonizado pela Aliança Liberal possibilitaram a ascensão de Getúlio 

Vargas ao Governo, que representava a ascensão de novos grupos.  

Diante da fragilidade do Brasil, com uma economia predominantemente 

agrário-exportadora, o Estado buscou por meio da intervenção econômica promover 

o processo de industrialização. Nesse cenário, a mudança de modelo econômico 

trouxe reflexos para toda sociedade, inclusive para o campo da educação.  

 De acordo com Castro (2006, p. 7) a sociedade passou a enfrentar o grande 

dilema da mudança de produção: 

 

(...) ocorre à aceleração do capitalismo industrial e a introdução de 
novas formas de produção, gerando cada vez mais a necessidade de 
os operários terem um mínimo de instrução para operar as 
maquinas.  

  

 Mais uma vez a educação é vista como uma “salvação para a sociedade” 

brasileira. O “atraso” econômico é apresentado como fruto do “atraso” educacional, 

discurso que não é novo na história do capitalismo, mas que foi apropriado pelos 

escolanovistas. De acordo com ROMANELLI, 1999, p. 59: 

 
A intensificação do capitalismo industrial no Brasil, que a Revolução 
de 30 acabou por representar, determina consequentemente o 
aparecimento de novas exigências educacionais. Se antes, na 
estrutura oligárquica, as necessidades de instrução não eram 
sentidas, nem pela população nem pelos poderes constituídos (pelo 
menos em termos de propósitos reais), a nova situação implantada 
na década de 30 veio modificar profundamente o quadro das 
aspirações sociais, em matéria de educação, e, em função disso, a 
ação do próprio Estado. 
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Em meio ao debate educacional que ganhou espaço durante o início do 

governo provisório de Vargas, destaca-se também a luta pela expansão da 

escolaridade, conforme Castro (2006, p. 7): 

 

Os pioneiros da educação nova vinham lutando, desde a década de 
20, por uma escola publica e gratuita para todos; visto que o que 
predominava na manutenção das escolas era o das ordens 
religiosas, que mantinham escolas pagas. 

 

Então a literatura pedagógica passa por uma mudança, pois de acordo com 

Castro (2006, p. 7):  

 

(...) A literatura pedagógica, até então quase que voltada 
exclusivamente para uma abordagem ampla dos problemas 
educacionais, de uma perspectiva social e política, passa a tratar os 
problemas educacionais de um ponto de vista técnico, “cientifico”, 
contemplando desde questões teóricas e praticas do âmbito intra-
escolar, até abordagens pedagógicas mais amplas da perspectiva da 
escola renovada.  

 

Neste período histórico, a educação era apresentada como um instrumento 

de “salvação nacional”, de democratização das relações sociais, de desenvolvimento 

econômico e social, fato que fica claro nas proposições do Movimento dos Pioneiros 

da Escola Nova. Ainda que todos os propósitos presentes no Manifesto dos 

Pioneiros não tenham se efetivado na prática, é evidente a presença de muitos de 

seus signatários em diferentes instâncias do Estado. De acordo com Vieira (2008, p. 

3): 

 

A reforma da sociedade imbricava-se à reforma educacional. A 
educação apresentava um caráter redentor e “as possibilidades do 
processo educativo eram superestimadas a tal ponto que nele 
pareciam estar contidas as soluções para os problemas do país: 
sociais, econômicos e políticos”.  
 
 

 Portanto, verifica-se neste período um pequeno avanço em relação à 

ampliação do acesso, mas que ainda é insuficiente. Ressalte-se que, para os liberais 

escolanovistas, a expansão escolar era compreendida como um dos aspectos 

importantes para expansão econômica.   



23 

 

 

Conforme Saviani (2009), devido à organização dos Institutos de Educação 

em relação à incorporação das exigências da pedagogia, que buscava se firmar 

como conhecimento de caráter científico, os Institutos do Distrito Federal e de São 

Paulo foram elevados ao nível universitário. 

As Instituições de Ensino do Distrito Federal de São Paulo sofreram um golpe 

e foram praticamente extintas e incorporadas a Faculdade Nacional de Filosofia. 

Segundo Scheibe, Durli (2011 p. 85): 

 

Essas duas experiências implementadas na década de 1930 foram 
abortadas pelo golpe de 1937. As instituições de ensino superior 
sofreram forte repressão. (...) Tais experiências, voltadas à formção 
de professores para a escola primaria no ensino superior, foram 
pioneiras e prospectivas na discussão sobre o curso de pedagogia 
ocorrido nas últimas décadas.   
 

Ao ser criado o curso de Pedagogia sofreu as consequências políticas do 

país, Segundo Freitas (1996 p. 88): 

 

A criação do curso de Pedagogia no bojo do Estado autoritário fez 
desaparecer a formação de professores primários das universidades, 
conforme propósito dos projetos realizado por Fernando de Azevedo 
(USP) e Anísio Teixeira (UDF) na década de 1930. 

 

Ao ser criado pelo Decreto-Lei nº 1.190/1939, que criou a Faculdade Nacional 

de Filosofia no espírito da Reforma Francisco Campos, durante o Governo Vargas 

(1930-45), o curso de Pedagogia atendia as orientações de um projeto de 

universidade profissionalizante. Segundo Paula, Machado (2009, p. 223).  

O curso de formação de professores tinha como objetivo a formação 
de Técnicos em Educação para atuarem como docentes na escola 
secundária e possuía a dupla função de formar professores primários 
em bacharéis e licenciados para diferentes áreas, entre elas, a área 
pedagógica, seguindo a concepção normativa da época que utilizava 
a fórmula conhecida como “3 +1”. 

 

Na verdade, a criação do curso de pedagogia deve ser compreendida num 

contexto histórico em que a educação passava a ser tratada como uma “questão 

nacional” na chamada “Era Vargas”. Antes mesmo de seu advento, o período é 



24 

 

 

marcado pelo surgimento do Ministério da Educação (1931) e pelas reformas 

iniciadas pelo Ministro Francisco Campos. 

Segundo Scheibe, Durli (2011 p. 86) o curso de Pedagogia foi instalado com 

os seguintes objetivos centrais: 

 

(...) formar técnicos em Educação para atuar junto à estrutura 
burocrática dos sistemas de ensino, mediante a titulação de 
bacharel, alcançada após três anos de estudos e para o exercício da 
docência no ensino secundário e particularmente no normal, com o 
acréscimo de mais um ano de estudos então denominados de 
Didática.   

 

 Conforme Scheibe, Durli (2011, p. 86) A Faculdade Nacional de Filosofia foi 

estruturada no ensino de Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, e uma seção 

especial apenas de Didática.  

No quadro das mudanças ocorridas no ao longo dos anos 1940/1960, 

observa-se que a resolução satisfatória da universalização da educação e sua 

democratização não fora resolvida. Para muitos, a educação continuava sendo a 

chave do desenvolvimento econômico do país e a forma de superação do atraso 

cultural. 

Em uma breve síntese, é possível que o projeto enviado ao Congresso em 

1948 foi alvo de inúmeros embates. Após disputas acirradas entre católicos e 

liberais, a LDB foi promulgada somente em 1961, o que mostrou-se submissa aos 

interesses da iniciativa privada.  

Em relação à formação de professores houve modificações na LDB/1961. 

Durli (2007), destaca dois pontos relacionados à formação dos profissionais da 

Educação: 

 

No seu artigo 59, consta a determinação para que a formação de 
professores destinados ao ensino médio fosse feita em faculdades 
de Filosofia, Ciencias e Letras e a de professores de disciplinas 
especificas de ensino médio técnico, em cursos especiais de 
educação técnica. Já nos artigos 63 e 64, estabeleceu a lei que a 
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formação de orientadores educacionais para ensino médio fosse 
realizada em cursos de especialização, após a graduação, e a de 
orientadores educacionais para o ensino primário, nível pós – normal, 
nos institutos de educação. 

 

Conforme Sheibe, Durli (2011) a LBD teve importância em relação à formação 

dos profissionais da educação, mas as normalizações apresentadas após a Lei 

foram mais significativas.   

De acordo com Sheibe, Durli (2011): 

 

(...) destacam-se aquelas voltadas para o curso de Pedagogia; (i) 
Parecer CFE/251/1962, que indicou as disciplinas que deveriam 
compor o currículo mínimo do curso Pedagogia; (ii) Parecer 
CFE292/1962 que fixou as matérias pedagógicas para a licenciatura 
e (iii) Parecer CFE 12/1967, que tratou da formação de professores 
para as disciplinas especificas do ensino médio técnico. 

 

 Nota-se alteração em relação ao período de formação do curso de 

Pedagogia; em sua criação o curso tinha a duração de três anos para formar 

técnicos em educação os chamados bacharéis, e mais um ano para a formação em 

licenciatura, contudo segundo Sheibe, Durli (2011, p. 89) o Parecer CFE 251/1962, 

de autoria do professor Valnir Chagas: 

Estabeleceu um currículo mínimo, instituindo para o curso de 
Pedagogia uma base curricular comum e uma diferenciada, comum. 
(...) o curso de pedagogia passou a ter duração de quatro anos, três 
dedicados à base comum que compreendia sete disciplinas e mais 
um ano dedicado ao estudo da didática e da prática de ensino, 
tornadas obrigatórias (...). 

  

Conforme Sheibe, Durli (2011) o Parecer 252/1962 modificou  as matérias 

pedagógicas que passaram a fazer parte da formação, que são as seguintes: 

(...) disciplinas de Psicologia da Educação (Adolescência e 
Aprendizagem), Elementos de Administração Escolar, Didática, e 
Prática de Ensino sob a Forma de Estágio Supervisionado. 
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Após esse Parecer a concomitância da parte pedagógica com a parte de 

conteúdo não se concretizou, permanecendo a organização curricular 3+1. 

 

1.5 A DITADURA MILITAR E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES  

A ditadura militar no Brasil (1964-1985) foi fruto da associação dos interesses 

da burguesia brasileira com o capitalismo norte-americano. Diante das agitações 

populares no início dos anos 1960 e das tensões geradas pela Guerra Fria, 

verificou-se a organização de forças conservadoras para impedir o avanço das lutas 

populares no Brasil. 

O Golpe, com amplo apoio da imprensa, do empresariado e do latifúndio foi 

desfechado em 31 de março de 1964. Foram 21 anos que representaram o arbítrio e 

autoritarismo em nossas terras.  

Neste período de um Estado autoritário, ocorriam diversas mudanças sociais 

e econômicas, nas quais aumentavam a industrialização e urbanização e exigia uma 

qualificação na mão - de - obra, aumentando assim à demanda social em relação à 

escolarização. A educação, como não poderia deixar de ser, também sofreu os 

impactos da ditadura.  

Conforme Saviani “o golpe militar de 1964 exigiu adequações no campo 

educacional mediante mudanças na legislação do ensino”. E em decorrência a Lei nº 

5.692/71(Brasil, 1971):  

 

Modificou os ensinos primário e médio, alterando sua denominação 
respectivamente para primeiro grau e segundo grau.  

 

 Segundo Saviani (2009, p. 147) também houve mudanças em relação as 

escolas normais “Nessa nova estrutura, desapareceram as Escolas Normais. Em 

seu lugar foi instituída a habilitação especifica de 2º grau para o exercício do 

magistério de 1º grau (HEM).” 
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Dessa forma, o antigo curso apresentado pela Escola Normal é substituído 

pela habilitação de 2º grau, no magistério. Conforme Saviani (2009, p. 147): 

A formação de professores para o antigo primário foi, pois reduzida a 
uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um 
quadro de precariedade bastante preocupante. 

  

O governo se preocupou com os problemas que surgiram devido a mudança 

radical em relação à formação de profissionais da educação e das instituições, de 

acordo com Saviani (2009, p. 147): 

 

A evidência e a gravidade dos problemas levaram o governo a 
lançar; em 1982, o projeto Centros de Formação e aperfeiçoamento 
do Magistério (CEFAMs), que teve o caráter de “revitalização da 
Escola Normal”. Mas esse projeto, apesar dos resultados positivos, 
foi descontinuado quando seu alcance quantitativo era ainda restrito, 
não tendo havido qualquer política para aproveitamento dos 
professores formados pelos centros nas redes escolares públicas.  

 

 Percebe-se o quantitativo de tentativas frustradas em relação à educação, 

especificamente a formação de professores, pois o governo se preocupou devido o 

reflexo na sociedade, mas infelizmente não houve investimentos e políticas públicas 

voltadas para educação, suficientes para resolver a gravidade dos problemas 

educacionais oriundos da época.  

 Após a lei n. 5.692/71, os professores que tivessem o interesse em atuar nas 

quatro últimas series do ensino de 1º grau, era necessário a formação em nível 

superior, em cursos de licenciatura curta (3 anos de duração), ou plena ( 4 anos de 

duração).  

 O curso de Pedagogia teve uma função a mais, segundo Saviani (2009) : 

Além da formação de professores para habilitação de Magistério 
(HEM), conferiu-se a atribuição de formar os especialistas em 
Educação, aí compreendidos os diretores de escola, orientadores 
educacionais, supervisores escolares e inspetores de ensino. 

 



28 

 

 

Verifica-se que ao curso de Pedagogia é dada uma maior especificidade em 

relação a sua atuação e formação, porém ainda não foi o suficiente para uma 

formação de professores de qualidade em relação á demanda educacional do 

período.  

Logo após essa legislação que modificou a nomenclatura e especificou a 

formação de professores, desencadeou-se o movimento que almejava a 

reformulação dos cursos de Pedagogia a partir de 1980, de acordo com Saviani 

(2009, p. 148): 

(...) adotou o principio da “docência” como base da identidade 
profissional de todos os profissionais da educação”. A luz desse 
principio, a maioria das instituições tendeu a situar como atribuição 
dos cursos de pedagogia a formação de professores para a 
educação infantil e para as séries iniciais do ensino de 1º grau ( 
ensino fundamental). 

 

 A formação de professores desde seu início perpassa por diversas 

modificações, devido as mudanças relacionada à politica e economia que 

influenciam diretamente na sociedade, portanto a formação desses profissionais 

sempre sofria algumas alterações em relação à habilitação, instituição de formação 

e principalmente sua atuação. 

1.6 POLITICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO: AVANÇOS E RECUOS NA LDB 9.394/96  

 

A formação de professores no Brasil, como já citado desde seu inicio passa 

por alterações relacionadas à economia e política do país. É notável a participação 

do governo nas questões voltadas a formação de professores, mas percebe-se que 

as políticas públicas não alcançaram o objetivo necessário, pois os investimentos e 

a importância dada à educação para sociedade não eram o suficiente. 

Muitos educadores comprometidos com a defesa da escola pública 

mobilizaram-se ao final da ditadura em defesa de mudanças nas políticas 

educacionais.  
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A história da legislação educacional é muito ampla, este campo enfrentou 

diversas mudanças durante sua trajetória até os momentos atuais. Segundo 

Scheibe, Durli (2011), o ano de 1990 é caracterizado como período de reformas na 

educação superior especificamente na formação de professores. 

A elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

sancionada em 20 de Dezembro de 1996 foi um marco para educação, com a 

finalidade de estabelecer novas normas nas quais seriam de fundamental 

importância para a Educação Brasileira. 

Em relação à formação de professores, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB/ 9394/96 seu artigo 62 dispõe que: 

 

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. 

 

Um aspecto a ressaltar também na nova LDB 9394/96 é a criação dos 

Institutos Superiores de Educação, que manterão, conforme especificado no artigo 

63, nos incisos I, II e III: 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes 
para a educação infantil; 

II – programas de educação pedagógica para portadores de diplomas 
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III – programas de educação continuada para os profissionais da 
educação dos diversos níveis. 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDB/ 9394/96 no seu 

artigo 65 institui que a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 

prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.                
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 A valorização do profissional da educação está citada na LDB 9394/96 no 

artigo 67, em seus incisos I, II e III, dispõe que: 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério. 

I – ingresso exclusivamente em concurso público; 

II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 

III – piso salarial profissional; 

IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 

V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, e na 
avaliação de trabalho; 

 

Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o 
exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos 
termos das normas de cada sistema de ensino. 

 

 Percebe-se a importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

-LDB/ 9394/96 para a educação, mas conforme Saviani (2009): 

 

A LDB sinalizou para uma política educacional tendente a efetuar um 
nivelamento por baixo; os institutos superiores de educação 
emergem como instituições de nível superior de segunda categoria, 
provendo uma formação mais aligeirada, mais barata por meio de 
cursos de curta duração. 

 

 Após a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDB/ 

9394/96, notou-se que o curso de Pedagogia e as licenciaturas necessitavam ainda 

de algumas reformulações, então foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação 

A Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. 

 A Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de Maio de 2006, complementa a LDB 

9394/96 e Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura. O objetivo dessa resolução para o curso de Pedagogia é:  
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Art.1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Pedagogia, licenciatura, definindo princípios, 
condições de ensino e de aprendizagem e procedimentos a serem 
observados em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos 
sistemas de ensino e instituições de educação superior do país (...). 

 

 As DCN devem ser aplicadas a Educação Básica e Educação Profissional 

conforme Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de Maio de 2006 no seu artigo 2º: 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-
se a 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.  

 

É importante ressaltar a inversão encontrada em relação a principal atuação 

do pedagogo. Pois antigamente na década de 90 o professor atuava primeiramente 

no ensino secundário e escolas normais nas quais formavam outros professores. E 

como já citado na Resolução de 2006 nos dias atuais a formação principal do 

pedagogo é específica para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino 

fundamental, então na legislação da educação autal a base do curso de Pedagogia 

é da docência.  

A Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de Maio de 2006 apresenta ao curso de 

Pedagogia diversas propostas para melhorar a questão do conhecimento que deves 

ser adquirido pelo professor, melhorar sua atuação, mas verifica-se a quantidade de 

exigiam em relação a formação do professor, mas as condições e a valorização em 

relação a este profissional na qual é disposta na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB/9394-96 não acontece realmente na pratica. 

No Artigo 67 nos incisos II, III, V E VI que tratam a respeito das condições de 

trabalho do professor, do aperfeiçoamento profissional continuado, do período 

reservado a estudos, sabe-se que analisando a prática da maioria dos pedagogos 

isto não acontece realmente. 

Conforme Pedro e Rodolfo (2005), a historia tem retratado o processo de 

desvalorização do profissional da educação, tanto pelos governos quanto pela 

própria sociedade. Esta desvalorização acontece pela própria legislação, pois de 

fato não é cumprida. 

De acordo com Saviani (2004, p. 91): 
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Os princípios de racionalidade, eficiência e produtividade então 
advogados, reordenaram o processo educativo, de maneira a torná-
lo objetivo e operacional, radicalizando-se a perspectiva de alcançar 

uma eficiência instrumental. 

 

 Percebe-se que desde o inicio da formação dos professores há 

desvalorização principalmente pelo governo, pois o profissional que deveria ter tanto 

conhecimento era formado inicialmente voltado para o tecnicismo, a principal 

preocupação era que a educação ajudasse no crescimento econômico, social e 

político.  
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2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS – PESQUISA DE CAMPO 

 

 Apresentaremos a seguir os resultados obtidos durante a concretização da 

pesquisa realizada com professores do curso de Pedagogia numa Instituição de 

Ensino Superior de Porto Velho  

Os dados analisados foram coletados entre os meses de novembro e 

dezembro de 2014, por meio de um questionário semi estruturado, entrevista 

informal com a coordenadora do curso de Pedagogia, analise do Projeto Político 

Pedagógico do Curso e a compreensão das DCN analisados a luz das contribuições 

dos autores citados no referencial teórico. 

Dos 15 professores do curso de Pedagogia da instituição pesquisada, 10 se 

prontificaram em colaborar com a pesquisa, mas apenas 5 de fato colaboraram.   

O regime de trabalho de quatro professores é de 20 horas semanais, e de 

apenas um é de 40 horas, subjetivamente que os mesmos têm tempo necessário 

para planejamento das aulas a serem ministradas? 

 

Quadro 1 
 

Formação Acadêmica 
 

PROFESSORES GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTO
RADO 

A Pedagogia Libras   

 
B 

Pedagogia Gestão Escolar Ciências da 
Educação 

 

 
C 

Pedagogia Metodologia do 
Ensino Superior 

  

D Pedagogia Metodologia do 
Ensino Superior 

Lingüística  

E Filosofia Geografia   
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Em relação à formação dos professores entrevistados, três são especialistas 

e dois possuem titulação de mestrado. Ainda que nem todos tenham colaborado, a 

ausência de professores com titulação de doutorado expressa o que a LDB “enxuta” 

de 1996, que omite a necessidade de formação pedagógica do professor 

universitário, além de permitir a existência de cursos com quadro de professores 

sem a titulação de doutorado.  
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Quadro 2 
 

Bibliografia Disponível 
 

Professores A bibliografia disponível na Biblioteca é suficiente para o 
trabalho com as disciplinas com as quais trabalha?Por que? 

A  Não. O conhecimento é algo que se renova a cada dia, há 
necessidade de adquirir livros sempre. 

B Sim. Sempre está sendo atualizada as obras disponíveis para 
pesquisa. 

C Sim, porque são os livros que indiquei.  

D Sim. Temos todos os livros da Bibliografia na biblioteca da 
faculdade. 

E Sim. Podemos fazer pedidos de títulos.  
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Nota-se que 4 professores responderam que tem o suporte necessário em 

relação aos livros disponíveis na Biblioteca da Instituição, e 1 professor informou que 

não, pois o conhecimento é algo que sempre se renova. O MEC determina que as 

bibliotecas dos pólos devem possuir acervo atualizado, amplo e compatível com as 

disciplinas dos cursos ofertados. Seguindo a concepção de amplitude de meios de 

comunicação e informação da educação à distância, o material oferecido na 

biblioteca deve ser disponibilizado em diferentes mídias.  

A disponibilização de livros indicados nas referencias bibliográficas das 

disciplinas dos cursos de nível superior na biblioteca, é de suma importância para 

formação de professores, pois o livro não deve ser o único material utilizado nas 

aulas, mas ele norteia algumas atividades e na maioria das vezes os formandos não 

tem a condição financeira necessária para se adquirir todos os livros, tempo 

disponível para pesquisa, entre outras. 

 
Quadro 3 

 
Limites e Possibilidades para a Formação na Instituição de Ensino Superior 

 

Professores Quais os limites (entraves) e possibilidades da formação 
oferecida na IES para a formação do pedagogo pensando 
na sua futura atuação? 

A Estudos a noite sempre é mais difícil, o pouco tempo em sala 
dificulta. 
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B Limites- falta formação continuada. Possibilidade-apoio através 
de ajuda de custo 

C Entrave: a formação básica deficitária dos estudantes 
ingressantes. Possibilidades: interface da teoria com à pratica. 

D Não há limites. A IES deve ir além. 

E Atualmente faço doutorado pela UFPR, o incentivo que tenho é 
uma gratificação no valor de metade de uma disciplina, 350 
mais ou menos. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Nota-se que os professores não responderam na íntegra a pergunta, mas 

descreveram suas percepções da realidade em que vivem, que notam as 

dificuldades e possibilidades vivenciadas em sala de aula. 

O professor A, respondeu que a maior dificuldade identificada durante sua 

pratica de formação são os estudos a noite pois dificulta muito a falta de  tempo que 

os alunos têm para estudar, nota-se que a professora não responsabilizou a 

Instituição, mas próprio sistema capitalista no qual somos submetidos, pois os 

estudantes trabalham em período integral e somente a noite podem estudar, então 

verifica-se que mesmo que o professor formador se utilize de diversificados métodos 

e técnicas, possivelmente este estudante não terá um bom desenvolvimento na 

aprendizagem, pela falta de tempo para estudar. 

O professor B respondeu que há falta de formação continuada para melhorar 

desempenho da formação. Mas verifica-se uma contraposição do Projeto Político 

Pedagógico do curso, pois no PPP descreve “um evento anual que tem por objetivo 

a formação integral do acadêmico, também proporciona a formação continuada dos 

egressos”. A formação continuada é um fator que possibilita o aumento do 

conhecimento do docente devido a grande demanda da educação que ajuda 

diretamente a questão do ensino-aprendizagem, conforme Silva (2007): 

 

As reformas educacionais dos últimos anos introduziram novas 
exigências no campo de trabalho docente, mas sem a contrapartida 
de adequação das condições de trabalho. Como resultado, o 
professor passa a ser responsabilizado pelo desempenho da escola 
e do aluno. Também aumentou sua responsabilidade sobre a própria 
formação, o que o obriga a uma busca constante de requalificação. 
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 O professor C Informa que a dificuldade encontrada na pratica em sala de 

aula é a formação básica deficitária, pois são alunos que tem um baixo nível de 

compreensão e interpretação devido à falta de leitura desde as series inicias.  

 O professor D, descreveu sua situação particular em relação ao incentivo que 

tem para se qualificar e estar preparado para as novas mudanças da realidade 

educacional. 

Quadro 4 
 

Formação Necessária  
 

Professores Em sua opinião, o que é necessário para a formação do 
pedagogo? 

A Estabelecer a relação entre teoria e prática 

B Pesquisa, Participação em projetos de extensão e Experiência 
em campo. 

C Quanto à teoria da sala de aula com a prática dos estágios 

D Estabelecer inter-relação entre as teorias e a pratica pedagógica 
no âmbito da escola básica. 

E Principalmente leitura. A leitura para o pedagogo deve ser um 
hábito, algo que faz parte de sua cultura. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

 As respostas dos professores são coerentes em relação à preocupação da 

inter-relação da teoria com a prática, pois para atuação em sala de aula, saber qual 

atitude tomar em determinadas situações, o professor aprende através das leituras 

realizadas durante sua formação. Conforme Silva (2007): 

 

Nessa visão, espera-se formar um professor capaz de refletir criticamente 
sobre os problemas educacionais do país, sob o ponto de vista estrutural e 
em termos das práticas intra-escolares; capaz de elaborar projetos 
pedagógicos em consonância com a diversidade das demandas externas à 
escola e daquelas próprias ao ensino-aprendizagem; capaz de fundar sua 
prática pedagógica em uma postura de pesquisador. 

 

A necessidade de bons professores, implica em Instituições Preparadas, mas 

percebe-se que desde sua Institucionalização o curso de Pedagogia enfrenta 

diversas reformas e mudanças relacionadas as políticas de formação, mas 

infelizmente não é necessário para uma formação de qualidade na qual a sociedade 

necessita. 
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Quadro 5 
 

Determinação da Resolução CNE/CP nº 01 de 15 de Maio de 2006 para o curso 
de Pedagogia 

 

Professores As DCN (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006) 
contemplam as necessidades para a formação do Pedagogo? 
Por que? 

A  Não conheço a resolução! 

B Sim. Falta apoio por parte da Instituição para a prática 
pedagógica(Estagio/ ou outras atividades de campo) serem melhor 
acompanhada pelos docentes. 

C Eu as considero utópicas e generalistas, em especial por incluir na 
formação docente aspectos próprios das funcões de Supervisão, 
Orientação e Gestão Escolar. 

D Sim. Estabelecem Diretrizes para sua atuação. 

E Não respondeu. 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de pedagogia 

apresenta um conjunto de conhecimentos, habilidades, critérios para o ensino-

aprendizagem, parra instituição colaborar na atuação do pedagogo. 

 Os professores em sua maioria demonstraram conhecer as Diretrizes 

Curriculares Para o curso de Pedagogia. Em relação a contribuição das DNC para 

atuação do pedagogo os professores B e D responderam que as mesmas 

contemplam as necessidades para a formação, mas destaca a falta de apoio por 

parte da Instituição na questão do estagio ou atividades praticas que segundo os 

mesmos devem ter um melhor acompanhamento pelos docentes formadores, 

percebe-se a preocupação com a base estrutural de conhecimento necessário para 

melhor atuação do pedagogo, de acordo com Martins,(1999): 

 

Entendida como um “conjunto de conhecimentos imprescindíveis à 
formação do educador”, fundamentado na filosofia, na psicologia, na 
história, na economia e na política, essa base deveria possibilitar ao futuro 
professor a articulação dialética entre teoria e prática, além de 
instrumentalizá-lo para “compreender o seu papel histórico e compromisso 
com um novo projeto societário” (MARTINS, 1999). 

  

 O autor destaca a importância da relação exercida entre teórica e prática, pois 

em sala de aula se adquiri o conhecimento teórico e este é testado por meio dos 

estágios e atividades práticas. 
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 Um dos professores respondeu que não conhece a Resolução em questão, 

com esta resposta percebe-se uma contradição entre a resposta da professora e a 

entrevista informal com a coordenadora do curso de Pedagogia. A coordenadora do 

Curso informou que todos os professores participam da elaboração do PPP, do inicio 

ao fim, pois segundo ela todos podem opinar quanto as necessidades em sala de 

aula. A contradição aparece quando a professora informa que não conhece a 

resolução, pois no primeiro parágrafo descrito no Projeto Político Pedagógico do 

curso esta a determinação da Resolução. Se os professores participam inteiramente 

da elaboração do PPP subentende-se que conhecem a Resolução?  

  

 
 

Quadro 6 
 

Limites e Possibilidade do PPP do curso 
 

Professores Que limites e/ ou possibilidades você listaria no PPP do 
Curso de Pedagogia? 

A Possibilidade de avanço. Limite - muita exigência por parte do 
MEC coisas que são desnecessárias. 

B Não respondeu. 

C Mais pratica nas escolas (estágios) para que os acadêmicos 
executem suas teorias aprendidas 

D A grande possibilidade é a estrutura e dinâmica dos estágios por 
meio de intervenções 

E Não respondeu. 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Do total de 5 professores, 2 responderam que o Projeto Político Pedagógico 

do curso possibilita a relação entre teoria e prática , com a intervenção dos docentes 

formadores.  

 O Projeto Político Pedagógico do curso, fornecido pela IES pesquisada, 

mostra a preocupação em relação à atuação do futuro pedagogo PPP (2010): 

 

 Nessa perspectiva o ensino, com base nas teorias e procedimentos 
didático-metodológicos, e a extensão, pode permitir aos educando 
contatos com as iniciativas educacionais presentes na e fora da 
comunidade acadêmica, como suportes básicos para a elaboração e 
produção de trabalhos científicos. Essas áreas, em conjunto, 
objetivam a formação do saber construído, baseado em critérios de 
cientificidade, que permitam a atuação do pedagogo junto ao mundo 
do trabalho de forma crítica e consciente, exercendo sua cidadania. 
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 A possibilidade de relação com o ambiente escolar fora da Instituição de 

Ensino, proporciona uma maior percepção da realidade futura da atuação do 

pedagogo. 

 

Quadro 7 
 

“Clássicos da Pedagogia” 
 

Professores O curso de Pedagogia possibilita o contato com os 
“clássicos da pedagogia e o reconhecimento por parte do 
alunos das grandes matrizes teóricas das principais 
correntes do pensamento educacional? Por que? 

A Os clássicos nunca estão fora de moda. 

B Sim. Os cursos devem possibilitar o contato, a leitura e o 
conhecimento a respeito desses autores que você chama de 
“clássicos”. 

C Sim o currículo da faculdade proporciona. Cabe ao aluno ler mais 
o que é indicado nas aulas. 

D Sim, mas me preocupa com a expressão clássicos e matrizes 
teóricas. Afinal isto depende da linha ideológica de quem as 
identifica. 

E Atualmente, acho que as instituições estão pecando neste 
quesito. Estão priorizando títulos atuais (isso muito em função do 
MEC também) e às vezes contempladas mais de forma indireta. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 
 
 

 Em relação aos “clássicos” e as grandes matrizes teóricas das correntes 

educacionais, 4 professores responderam que o PPP do curso proporciona. Um 

professor respondeu que as instituições estão pecando neste quesito, nota-se então 

um desencontro nas respostas. 

 Analisando o PPP do curso de pedagogia, dessa Insituição, percebe-se a 

presença de alguns autores do inicio da Educação em relação à pedagogia e o 

desenvolvimentos do curso, como por exemplo: Saviani, Gadoti, Freire, mas nota-se 

também a ausência de vários autores que nos levam a reflexão critica a respeito da 

formação e atuação. 

 Nota-se que o PPP destaca sim, alguns critérios das DCN, mas através da 

observação e entrevista informal com a coordenadora do curso, notou-se a ausência 

dessa legislação ser posta em prática.  
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 Levando em consideração as condições de trabalho, de atuação e de todo um 

conjunto de possibilidade e dificuldades encontradas durante a formação do 

pedagogo, sabemos a legislação não é totalmente coerente com a realidade em sala 

de aula. 
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CONCLUSÃO 

 

Objetivou-se neste trabalho apresentar um breve histórico do Curso de 

Pedagogia com o intento de compreender como esse curso vem se caracterizando, 

desde sua criação em 1939, e principalmente identificar a percepção da formação 

dada aos professores, em especifico o pedagogo, numa Instituição de Ensino 

Superior. 

Verifica-se que o pedagogo, mesmo antes da institucionalização do curso, já 

atuava, mas como escravo. Após a institucionalização do curso a preparação desse 

profissional ganhou uma atenção específica, mas ainda não era o suficiente para o 

que a sociedade necessitava no momento. 

Em sua institucionalização o curso passa a formar técnicos na educação e 

outros professores não específico para as series iniciais, mas para formar outros 

professores nas Escolas Normais. 

Mas com o passar do tempo a formação de professores ficou mais exigente 

nos critérios de formação e atuação, e o acesso ao ensino aumenta, mas também 

não era o suficiente para uma educação de qualidade. 

Percebe-se que a legislação referente à formação do Pedagogo, em 

especifico a LDB-9394/96 e as DCN exigem um conjunto de conhecimentos que o 

pedagogo deve obter durante sua formação e atuação, mas nota-se que a estes 

profissionais na maioria das vezes não é dada se quer condição para essa formação 

exigida pela Legislação. 

O professor é o agente mediador do conhecimento, mas não pode ser 

responsabilizado pelo falta de qualidade suficiente em relação a formação dos 

professores, pois não é dado ao mesmo, condições de trabalho, de compensação 

salarial, etc. 

 Na pesquisa realizada verificou-se a conformação dos professores em relação 

as dificuldades encontradas, em relação ao ambiente de trabalho, a falta de tempo, 

o baixo nível de leitura na maiorias dos alunos, etc. 

 Portanto a formação dos professores desde seu inicio é influenciada pelos 

diversos acontecimentos e modificações realizadas na sociedade, na economia e na 

política. 
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Apêndice  

 

1.      Formação 
 

1. Graduação:_________________ Instituição: ____________ano de conclusão 
(____) 

2. Especialização:_______________ Instituição: ____________ano de 
conclusão (____) 

3. Mestrado: ___________________ Instituição: ____________ano de 
conclusão: (____) 

4. Doutorado __________________ Instituição: ____________ano de conclusão 
(____) 

5. Pós Doc. ____________________ Instituição: ____________ano de 
conclusão (___ ) 

 
1. Qual seu regime de trabalho?  
a) Temporário/Substituto? 
b) 40 horas/Dedicação Exclusiva 
c) 40 horas 
d) 20 horas.  

 
     3.      Com quais disciplinas trabalha na graduação em Pedagogia? 

 
4.   A bibliografia disponível na Biblioteca é suficiente para o trabalho com as 
disciplinas com as quais trabalha? Por que? 

 
5.Quais limites (entraves) e possibilidades da formação oferecida na IES para a 
aquisição de Conhecimentos relevantes para a formação do pedagogo pensando 
na sua futura atuação? 
 
6. Em sua opinião, que é necessário para a formação do pedagogo?  
 
7. As DCN (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006) contemplam 

as necessidades para a formação do pedagogo? Por que? 
 
8. Que limites e/ou possibilidades você listaria no PPP do Curso de Pedagogia? 
 

 

 

 

 

 


