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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo compreender e analisar as concepções 
discentes acerca do dilema trabalho docente e trabalho não docente. Para tanto, 
elencamos a seguinte questão para nortear esse trabalho “quanto se expressa na 
inquietação dos alunos cujas pesquisas tomaram como tema o próprio curso o 
dilema entre trabalho pedagógico Docente e trabalho pedagógico Não Docente?”. 
Visando responder a essa questão usamos os dados coletados por meio do Projeto 
de Iniciação Cientifica, que teve por objetivo catalogar e analisar os TCCs que 
problematizam o curso de Pedagogia da UEL, defendidos entre os anos de 2008 a 
2012. Na ocasião, foi elaborada uma ficha catalográfica para coletar os dados, assim 
foram catalogados 474 TCCs, dos quais 35 problematizavam o curso de Pedagogia 
da UEL. Desse modo trata-se de uma pesquisa respaldada na abordagem 
qualitativa e quantitativa, que teoricamente esta fundamentada nas concepções de 
Antônio Nóvoa (1999), Iria Brzezinski (1996), Dermeval Saviani (2009). Partimos da 
análise de documentos que normatizam o curso DCNP/2006; Organização Curricular 
para o curso de Pedagogia 2005; TCCs apresentados entre os anos de 2008 a 
2009. Diante da pesquisa realizada nos foi possível perceber que os discentes dos 
cursos de Pedagogia ao problematizarem seu curso, abordam temáticas condizentes 
com o desenvolvimento do trabalho docente, como isso pode afirmar que o foco da 
formação do Pedagogo na UEL e a formação Docente, embora abranga a pesquisa 
e a gestão escolar, fato esse identificado em 2 dos 35 TCCs analisados, que tiveram 
como foco o Trabalho não Docente. Ademais, consideramos que pesquisar acerca 
da produção discente possibilita a compreensão das temáticas abordadas pelos 
acadêmicos, bem como entender de que forma esses indivíduos têm contribuído 
para a (re) construção da História do curso de Pedagogia nesta instituição. 

  

Palavras-chave: Pedagogia; Trabalhos de Conclusão de Curso; Trabalho Docente; 
Trabalho não Docente. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho de Conclusão de Curso- TCC tem por objetivo 

socializar os resultados  da nossa pesquisa, a qual teve como tema o dilema entre 

Trabalho Docente e Trabalho Não Docente presente nos TCCs de Pedagogia UEL 

(2008 A 2012).  

O interesse pela temática supracitada é decorrente da relização do 

projeto “Catalogação e Análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Pedagogia 

da UEL (2008-2012)”, que teve por objetivo catalogar e analisar os TCCs que trazem 

discussões acerca do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 

Em meio às leituras das produções discentes nos TCCs, senti a 

necessidade de, como futura pedagoga, pesquisar sobre o meu curso, porém veio a 

seguinte inquietação “O que pesquisar?”. Nesse momento que rememorei 

discussões e leituras realizadas em aulas durante a minha formação. Desse modo, 

retomei   Nóvoa (1999) para justificar a relevância de ter conhecimento sobre a 

história da própria profissão, pois, para o autor, a compreensão acerca das práticas 

pedagógicas no contexto educativo se concretiza pelo conhecimento do que significa 

ser professor, como se deu o processo de formação desse profissional ao longo da 

história. Cabe ressaltar que, no intuito de conhecer a história do Curso de 

Pedagogia, realizei leituras que me possibilitaram perceber diferentes concepções 

que influenciaram significativamente para a constituição desse curso, ora a defesa 

pelo Especialista em Educação, ora a defesa pelo docente. 

A fim de nortear nosso trabalho, elencamos a seguinte questão 

Quanto se expressa na inquietação dos alunos cujas pesquisas tomaram como tema 

o próprio curso o dilema entre trabalho pedagógico Docente e trabalho pedagógico 

Não Docente?  

Visando organicidade do nosso trabalho, temos a seguinte estrutura: 

1º capítulo: Nesse momento apresentamos um breve panorama 

histórico acerca da configuração do Curso de Pedagogia, bem como as principais 

atribuições do Pedagogo. 

2º capítulo: Discorremos sobre a as influências dos acontecimentos 

da década de 1990 na organização do curso de Pedagogia. 

3º capítulo: Nesse momento temos a apresentação e a discusão 

acerca dos dados elencados a partir do Projeto de Iniciação Ciêntifica. 
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Por fim, temos considerações finais sobre a realização dessa 

pesquisa, espaço esse em que destacamos a importância da temática trabalhada, 

da produção discente enquanto fonte para pesquisa,  bem como a possibilidades de 

novas pesquisas sobre a temática já mencionada. 
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2. HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Nesse primeiro momento delineamos um breve histórico da trajetória 

do curso de Pedagogia no Brasil. Objetivando expor o início do curso buscamos 

enfatizar momentos que marcaram transformações na estrutura e função do curso. 

Desse modo, buscamos responder às seguintes questões:  

Qual a origem do curso de Pedagogia?  Quando surge a 

Pedagogia? Onde ocorria a formação do professor antes da criação do curso de 

Pedagogia? Quando e onde foi criado o primeiro curso de Pedagogia no Brasil? 

Visando responder às inquietações supracitadas, partimos, ainda 

que brevemente, da análise teórica, a qual teve por finalidade embasar nossa 

compreensão no processo de consolidação do curso de Pedagogia no Brasil. 

Ao abordar o curso de Pedagogia, também analisamos documentos, 

dentre eles documentos legais, os quais, ao longo do século XX e início do século 

XXI, foram responsáveis por transformações na organização do curso, situações que 

demarcaram o Trabalho Docente e o Trabalho não Docente como atribuições a esse 

profissional, considerando o momento histórico, a função da escola e também a 

organização do trabalho. Desse modo, no presente capítulo trouxemos a origem do 

termo, bem como, sua criação como lócus para a formação docente.  

 

2.1 ORIGEM E SIGNIFICADO DO TERMO PEDAGOGIA 

 

Conforme destacado por Maria Peeters (1964), o termo Pedagogia 

deriva do Grego, assim pédos= crianças e agogo=  condução . Assim, entendemos 

que Pedagogia em sua genêse significa “condução da criança”, pois  na Grécia 

Antiga, o escravo que conduzia as crianças até o local de estudos, era chamado de 

pedagogo. Num primeiro momento, o escravo só conduzia a criança, pois a função 

de ensinar era de responsabilidade do preceptor. No entanto, em um segundo 

momento, quando havia escravos mais cultos, a função de preceptor, ou seja, 

aquele que ensina passou a ser exercida por escravos. 

Com base na premissa acima, concordamos com Paulo Ghiraldelli 

(1987) a pedagogia, em seus primordios, está diretamente ligada à condução do 

saber. 

Embora retomando a origem do termo Pedagogo, temos ciência de 
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que, para compreendermos a identidade e função desse profissional ao longo da 

história, faz-se necessário tecermos discussões acerca da gênese da profissão do 

professor, a qual segundo Nóvoa (1999, p. 15). 

 

[...] tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, que se 
transformaram em verdadeiras congregações docentes. Ao longo 
dos séculos XVII e XVIII, os jesuítas e os oratorianos, por exemplo, 
foram progressivamente configurando um corpo docente de saberes 
e de técnicas e um conjunto de normas e de valores específicos da 
profissão docente. 

  

Com base na afirmação de Nóvoa, podemos afirmar que, a princípio, 

a função docente era exercida por religiosos. Por conta disso, o desenvolvimento 

dessa função ocorreu de forma ora mais ora menos especializada. Entretanto, os 

reformadores do século XVIII1, entenderam que eram necessários critérios para 

definir quanto à seleção e nomeação dos professores, pois para o contexto da 

época, era preciso “retirar os professores da alçada das comunidades locais, 

organizando-os como um corpo do Estado” (NÓVOA, 1999. 17).  

Nesse sentido, temos estatização do ensino, que é caracterizado 

pela substituição dos professores tutelados pela igreja pelos professores tutelados 

pelo estado. Desse modo, do século XVIII em diante, para que o indivíduo pudesse 

ensinar era necessária a autorização do Estado, a qual se concretizava por meio da 

realização de exames, os quais provariam se uma determinada pessoa estava apta 

ou não a ensinar. 

Nóvoa considera que a autorização do Estado para exercer a função 

docente é um aspecto de bastante relevante, e afirma que: 

 
[...] facilita a definição de um perfil de competências técnicas, que 
servirá de base ao recrutamento dos professores e ao delinear de 
uma carreira docente. Este documento funciona, também como uma 
espécie de “aval” do Estado aos grupos docentes, que adquirem por 
esta via uma legitimação oficial da sua atividade. As dinâmicas de 
afirmação profissional e de reconhecimento social dos professores 
apoiam-se fortemente na consistência deste título, que ilustra o apoio 
do Estado ao desenvolvimento da profissão docente (e vice-versa) 
(1999, p.17). 

 

                                                 

1
 No contexto da constituição dos Estados Nacionais, principalmente no caso da Revolução Francesa 

começa a existir um plano para a organização da Escola a serviço do Estado.  
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A autorização concedida pelo Estado contribui de forma decisiva 

para que a profissão docente seja reconhecida, pois conforme já destacado, passa-

se a delinear o perfil ideal do professor. 

Após pensarmos sobre como foi se delimitando o perfil do professor, 

conseguimos agora dar ênfase no tocante ao espaço destinado à formação dos 

professores. Desse modo, no próximo tema discorremos sobre as Escolas Normais. 

 

2.1.1 Escolas Normais Enquanto Espaço para a Formação do Professor: Alguns 

Apontamentos  

 

Ao buscarmos pela gênese da formação do professor, percebemos o 

quão antigo é o projeto de criação de instituições para a formação de professores. 

No entanto, conforme destaca Saviani “o primeiro estabelecimento destinado à 

formação de professores teria sido instituido por São João Batista de La Sale em 

1884, em Reimus” (2009, p. 143). Esse Instituto foi nomeado como Seminário dos 

Mestres.   

No entanto, somente no século XVIII, com o período da Revolução 

Francesa, no qual a instrução pública foi posta como um problema,  que resulta no 

processo de criação das Escolas de Normais, as quais, foram incumbidas de 

“preparar professores”. 

 A primeira Escola Normal que se tem registro foi fundada em Paris, 

na ano de 1795. Isso foi possível a partir de uma Convenção proposta por Lakanal, 

em 1794. É importante destacar que, nesse período, começou o processo de 

distinção entre Escola Normal Superior e Escola Normal, também nomeada de 

Escola Normal Primária.  

 Assim, a Escola Normal Superior era responsável por formar 

professores de ensino secundário. Enquanto que à Escola Normal cabia a 

preparação dos professores para atuarem no ensino primario. (SAVIANI, 2009) 

 Com base no exposto acima, entendemos que a efetivação do 

espaço para a formação dos professores tem sua gênese na França. No entanto, 

cabe destacar que no decorrer do século XIX, outros países também foram 

instalando as Escolas Normais, a saber: Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados 

Unidos. 

Nóvoa (1999, p. 18)  assim define a relevância das escolas Normais: 
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As escolas normais representam uma conquista importante do 
professorado, que não mais deixará de se bater pela dignificação e 
prestigio destes estabelecimentos: maiores exigências de entrada, 
prolongamento do currículo e melhoria do nível académico são 
algumas das reivindicações inscritas nas lutas associativas dos 
séculos XIX  e XX. As escolas normais estão na origem de uma 
verdadeira mutação sociológica do corpo docente: o ‘velho” mestre-
escola é definitivamente substituído pelo “novo” professor de 
instrução primária. 
 

Pensar nas Escolas Normais como espaço de formação de 

professores é perceber que essas são caracterizadas por permitir a “produção e 

reprodução do corpo de saberes e do sistema de normas da profissão docente” 

(NÓVOA, 1999, p.18). Desse modo, no cerne dessas instituições temos a 

elaboração tanto dos “conhecimentos pedagógicos” como de uma “ideologia comum” 

pois, além de formar o docente no âmbito individual, forma-se também o docente no 

sentido coletivo, ou seja, uma concepção cultural desse profissional. 

 É sabido que os registros sobre a História Brasileira trazem como 

marco inicial, o ano de 1500, no qual os portugueses aqui chegaram. No que se 

refere ao processo educativo. Saviani (2009) assevera que a preocupação com a 

formação dos professores, na esfera pública, aparece pela primeira vez na Lei das 

Escolas de Primeiras Letras, de 15 de outubro de 1827, lembrando que nesse 

período ainda não  existiam as Escolas Normais. Essa lei, ao determinar o Método 

Mútuo como método de ensino para a instrução pública nesse período, em seu 

artigo 5º enfatiza que: 

 [...] os professores que não tiverem a necessária instrução deste 
ensino irão instruir-se em curto prazo e à custa dos seus ordenados 
(LEI, 15 DE OUTUBRO DE 1827). 

 
Diante da premissa supracitada, compreendemos que, ao impor o 

método mútuo, cobra-se dos professores saberes necessários para que sejam 

ensinado de acordo com esse método, o qual é caracterizado pelo papel que cabia 

aos alunos mais adiantados, pois esses eram monitores, ou seja, ajudavam no 

processo de instrução de seus colegas. Nessa perspectiva, o professor, antes do 

início da aula, dava explicações especiais, bem como indicações particulares aos 

monitores.  

 Assim, a atuação do professor era bem restrita, visto que esse não 

tinha contato direto com os alunos, exceto com aqueles que eram monitores. 
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 A realidade descrita acima foi alterada, conforme afirma Saviani 

(2009), após a promulgação do Ato  adicional  de 1834 que resultou na 

responsabilização das Províncias pela Instrução Primária. Desse modo, essas 

Províncias, no intuito de efetivar espaços para a formação dos professores, 

adotaram o modelo que já vinha sendo concretizado nos países europeus, ou seja, 

as  Escolas Normais.  

 No ano de 1835, temos a primeira Escola  Normal brasileira, criada 

na cidade de Niterói no Rio de Janeiro. Em seguida, as demais Províncias também 

criaram Escolas Normais, a saber: “Bahia, 1836; Mato Grosso, 1842; São Paulo, 

1846; Piaui, 1864;Rio Grande do Sul, 1869; Paraná e Sergipe, 1870; Espirito Santo 

e Rio Grande do Norte, 1873; Paraíba, 1879; Rio de Janeiro (DF) e Santa Catarina, 

1880, Goiás, 1884; Ceará, 1885; Maranhão, 1890.”( SAVIANI, 2009, p. 144) 

 A criação das Escolas Normais citadas acima são decorrentes do 

crescimento da escola elementar, no período do Império, o que tornou necessário a 

formação de professores. No entanto, faz-se necessário destacar que todas as 

Escolas Normais das Províncias foram marcadas por um constante processo de 

fechamentos e reaberturas.  

 Isso decorria de diversos fatores tais como falta de investimento 

para as Escolas Normais, e como aponta Tanuri (2000), as primeiras Escolas 

Normais tiveram dificuldades em ter público, ora por conta das “deficiências 

didáticas” ora devido ao fato de as pessoas não se interessarem pela profissão, pois 

a remuneração não era atrativa. Além de que, no período não se tinha clareza 

acerca da necessidade de uma formação específica para atuar nas escolas de 

primeiras letras. 

 Ainda sobre os motivos que culminavam com o insucesso das 

Escolas normais  Tanuri (2000,p. 62) afirma que: 

 
O insucesso das primeiras escolas normais e os parcos resultados 
por elas produzidos granjearam-lhes tal desprestígio que alguns 
presidentes de Província e inspetores de Instrução chegaram a 
rejeitá-las como instrumento para qualificação de pessoal docente, 
indicando como mais econômico e mais aconselhável o sistema de 
inspiração austríaca e holandesa dos professores adjuntos. Tal 
sistema consistia em empregar aprendizes como auxiliares de 
professores em exercício, de modo a prepara-los para o 
desempenho da profissão docente, de maneira estreitamente prática, 
sem qualquer base teórica. Introduzidos na Província do Rio de 
Janeiro pelo Regulamento de 14/12/1849, em vista do fechamento da 
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escola normal que ali existiria, os professores adjuntos foram 
posteriormente adotados na Corte, pelo decreto 1331- A, de 
17/2/1854, baixado pelo ministro Couto Ferraz, e a seguir instituídos 
em províncias, onde persistiram, por muito tempo, mesmo após a 
instalação das escolas normais (2000, p. 62). 

 

A falta de estabilidade das Escolas Normais, culminou com a não 

concretização da função desse espaço, ou seja, a formação de professores para 

atuar nas escolas primárias. Diante desse cenário, em 1879, Leôncio de Carvalho, 

no intuito de resolver o problema propôs a “Reforma da Instrução Pública”. Ao 

discorrer sobre essa Reforma Brzezinski afirma que: 

[...] ainda que de duração esfêmera, esssa reforma acentuou a 
pseudo-profissionalização do professor, desceracterizando sua 
formação e seu exercício profissional, uma vez que o relatório 
apresentado à Assembleia Legislativa por Leôncio de Carvalho 
(1878) facultava o exercício profissional do magistério aos leigos 
(1996, p. 20). 
 

Nessa perspectiva, Leôncio de Carvalho determinava que todas as 

pessoas podiam ensinar e que, para tanto, era dispensável qualquer tipo de prova 

ou autorização. Além  de que, para ele, o professor podia ensinar a partir do método  

que julgasse coerente, bem como expressar suas ideias livremente.  

Assim, a partir de 1875 iniciou o processo de aberturas de escolas 

públicas, as quais não superam a quantidade de Escolas Normais particulares até 

então existentes. Conforme salientado por Brzezinski (1996), o sistema particular de 

ensino enfatizava a relevância das Escola Normais como espaço destinado à 

formação de professores.  

Os anos 1890 têm como marco a implementação dos grupos 

escolares, pois conforme assegura Saviani (2005), com o fim do império, 

intensificaram as discussões acerca da instrução pública. O foco desses debates 

eram a construção de um sistema nacional de ensino, visto que nesse período a 

Escola passou a ser considerada como “a chave para a solução dos demais 

problemas enfrentados pela sociedade, dando origem à ideia de a escola como 

redentora da humanidade” (SAVIANI, 2005, p. 2) 

Considerando a premissa de “escola como redentora da 

humanidade” e os acontecimentos marcantes dos anos 1890, ou seja, a Abolição da 

Escravidão no ano de 1888 e a proclamação da República em 1889, pensou-se que 

a organização do sistema educacional seria efetivado. No entanto, o novo regime, 
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ou seja, o republicano, o qual não compreendeu a instrução pública como demanda 

a ser assumida pelo governo central. Com isso, coube aos Estados “enfrentar a 

questão da difusão da instrução mediante a disseminação das escolas primárias” 

(SAVIANI, 2005. p.2) 

Com o intuito de atender às novas exigências, foi no Estado de São 

Paulo que se iniciou o processo de reforma educacional, o qual primeiramente  

implantou o:  

ensino graduado na Escola Normal, à vista do entendimento de que 
a condição prévia para a eficácia da escola primária é a adaquada 
formação de seus professores. E em 1892 foram aprovadas as 
normas de organização das escolas primárias, cuja grande inovação 

foi a implantação dos grupos escolares (SAVIANI, 2005, p. 3). 
   

Em se tratando dos Grupos Escolares, esses tiveram características 

bem pontuais, a saber: a organização administrativa, que era baseada na reunião 

várias classes, vários professores sob uma única direção; os aspectos pedagógicos 

marcado pela seleção de conteúdos e método de ensino. Além de que os espaços 

para atuação dos Grupos Escolares eram imensos prédios, construídos próximos a 

orgãos de poder, a exemplo da Igreja Católica e Câmara Municipal. Diante desse 

modelo, a partir de 1893 os Grupos Escolares dissemina em são Paulo e, 

posteriormente, nos outros Estados da Federação. Diante disso, cabe afirmar que 

que o modelo de escola dos Grupos Escolares não atendia a todos, visto foi seletivo 

e voltado para a formação das elites.  

Fruto da Reforma da Instrução Pública de São Paulo, em 1890 

iniciaram os Estudos Pedagógicos em Nível Superior, os quais foram responsáveis 

pelo padrão de organização e funcionamento das Escolas Normais, já que naquele 

contexto essas já não estavam dando conta de formar professores capacitados para 

atuar naquela realidade. Situação que culminaria em um processo de ensino ineficaz 

e, por isso, era indispensável uma reformulação no que tange aos planos de estudos 

das Escola Normais (BRZEZINSKI, 1996). 

 Assim, temos em São Paulo o primeiro modelo de Escola Pública 

para a Formação de Profissionais da Educação que, desde o início, já foi 

desprestigiada em relação aos demais cursos superiores, pois sua duração era de 

apenas dois anos, enquanto os outros cursos duravam ao menos 4 anos. Desse 

modo, essa proposta de Escola Normal Superior, não concretizou, pois com o tempo 

até mesmo a exigência dessa deixou de fazer parte dos regulamentos para a 
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educação de São Paulo. 

 Com base nas discussões acima tecidas, é possível compreender a 

relevância das Escolas Normais para o processo de formação do professor. Com 

isso, a Escola Normal e mais tarde a Escola Normal Superior  tiveram como foco o 

trabalho docente, ou seja, o ensino. 

 A seguir, discutiremos os Intitutos de Educação e sua contribuição 

para a formação docente. 

 

 

2.1.1.1 Os Institutos de Educação: mudanças no sistema educacional  

 

Para Saviani (2009) e Brzezinski (1996) os anos de 1920 e 1930 

foram promissoras a mudanças da organização da sociedade brasileira. No que 

tange ao âmbito educacional,  a criação da Universidade  é decorrente da nova 

conjuntura social- econômica que se instaura no Brasil, pois como afirma Brzezinski: 

 

Com as trasformações nos setores econômico, político e social 
houve um redimensionamento dos problemas educacionais por 
influência dos novos ideias pedagógicos, assentados no ideário 
liberal. A educação passou a ser fator de reconstrução social e à 
escola foi atribuído um novo papel em decorrência das novas 
condições de vida e de trabalho dos centros urbanizados, com 
repercussões sobre a política de formação para o magistério (1996, 
p. 26). 
 

Com base no excerto acima, pudemos afirmar que as décadas de 

1920 e 1930 foram marcadas pelo movimento renovador da Educação.   

Essas mudanças decorrem das concepções da Escola Nova de 

John Dewey (Estados Unidos), que no Brasil teve como principal percursor Anísio 

Teixeira, o qual acreditava que a transformação da sociedade só seria alcançada, 

mediante a transformação do homem e que, para tanto, fazia-se necessária a 

tranformação da escola, visto que tanto a transformação do homem quanto da 

sociedade seria função dessa instituição.  

Nesse perspectiva foi elaborada “A Reconstrução Educacional no 

Brasil – Ao povo e ao Governo”, documento que ficou conhecido como Manifesto 

dos Pioneiros da Escola Nova. 

 Por esse motivo, enfocamos o estado de São Paulo, o qual teve a 
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primeira reforma elaborada por Sampaio Dória, baseada nos Decretos nº 1.750/1920 

e 3.356/1921, os quais visavam a criação da Faculdade de Educação. Entretanto, 

essa proposta de formar professor no ensino superior ficou apenas no papel, já que 

não foi concretizada. Embora tenha desencadeado a criação do curso de 

Aperfeiçoamento na Escola Normal da Capital, transformada em Instituto 

Pedagágico de São Paulo e que, posteriormente, foi nomeado Instituto de Educação 

Caetano de Campos por meio do Decreto nº 5.846/1933. 

Foi a partir do Decreto nº 4.888/1931 que tem início o Curso de 

Aperfeiçoamento, cuja função era segundo Brzezinski (1996. P. 28) o “preparo 

técnico de inspetores, delegados de ensino, diretores e professores da Escola 

Normal”. Ainda com base na autora supracitada, esse curso, caracterizado como pós 

normal, instalado no Instituto Pedagógico é a genese da Faculdade de Educação da 

USP. 

 Almejando delimitar e explicitar o percurso do Instituto de Educação 

da USP, a autora apresenta três etapas, a saber: na primeira temos o curso de 

aperfeiçoamento criado pelo Decreto nº 4.888/1931, que em se tratando de São 

Paulo é o marco inicial da formação em nível superior dos profissionais da 

Educação, que também passou a formar os professores do ensino secundário. 

Nessa perpectiva cabe destacar que: 

 
A instalação do curso de aperfeiçoamento, mais uma vez, confirmou 
a ambiguidade das primeiras tentativas de criação dos estudos 
pedagógicos em nível superior. O Instituto Pedagógico tinha um 
caráter híbrido de escolas de formação de professores, pois ao 
mesmo tempo, preparava em nível  médio (Curso Normal) e 
especializava-os em nível pós-normal (curso de aperfeiçoamento de 
nível superior. (BRZEZINSKI, 1996, p. 28) 

 

Enquanto que a segunda etapa diz respeito à incorparação da 

Escola de Professores do Instituto de Educação Caetano de Campos que se 

concretizou a partir do mesmo Decreto que criou a USP, ou seja, o Decreto nº 6.283/ 

1934, sendo essa a responsável por iniciar a formação de professores secundários 

em nível superior. Cabe ressaltar que foi na Escola de Professores do Instituto 

Caetano de Campos, que também existiu a formação de professores em dois níveis: 

o Médio e o Superior.  

Com isso, é possível perceber que a formação em nível superior era 

considerada, conforme argumentado por  Brzezinski (1996, p. 29), “inferior aos 
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demais estudos superiores realizados nas tradicionais escolas superiores, como por 

exemplo, de medicina, direito e politécnica”. Tal desprestígio foi decorrente do tempo 

de formação, pois enquanto as demais formações superiores duravam de 5 a 6 

anos, a formação de professores em nível superior durava apenas 3 anos. Além de 

que permanecia submetida ao Departamento de Educação em vez de ter vinculação 

direta com a Secretária de Educação e Saúde Pública de São Paulo. 

Já a terceira etapa, é caracterizada pela redução do Instituto de 

Educação da USP em uma Seção da faculdade de Filosofia em 1938, seção 

nomeada de seção de Educação que adiante se tornou seção de Pedagogia, 

assutno que abordadremos mais detalhadamente no proxímo capítulo.  

Diante das acima tecidas, percebemos que a criação do curso de 

Pedagogia tem sua gênese na Escola Normal.  
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3. HISTÓRIA DA CONFIGURAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL  

 

 

 Nesse capítulo, apresentamos um breve percurso histórico do curso 

de Pedagogia na Brasil. Para tanto, buscamos identificar os momentos que 

ocorreram transformações referentes à configuração do curso de Pedagogia, bem 

como as implicações na formação do pedagogo. 

 A organização do ensino superior no Brasil foi pensada desde  o 

período que corresponde à presença da Família Real nesse território. No entanto, a 

organização desse nível de ensino em Universidade, só ocorreu no ano de 1934, a 

respeito disso  afirma Otaíza Romanelli: 

 
[...] apesar da reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, a 
primeira Universidades a ser criada e organizada, segundo as 
normas dos estatutos das Universidade de São Paulo, surgida em 25 
de janeiro de 1934. As demais universidades, até então, tinham-se 
organizado pela simples incorporação dos cursos existentes e 
autonomos. A Universidade de São Paulo foi criada segundo as 
normas do decreto e apresentava a novidade de possuir uma 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (2005, p. 132). 

 
Ainda com base nas concepções da autora, a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, estava incumbida de formar professores para atuar no 

ensino secundário, bem como, “a realização de altos estudos desinteressados e a 

pesquisa”.(ROMANELLI, 2005,p.132) 

 No Brasil, o curso de Pedagogia teve início no ano de 1939, sua 

criação é oriunda da Facudade Nacional de Filosofia, por meio do decreto de Lei n. 

1.190 de 4 de abril de 1939. O referido Decreto, aborda sobre a organização da 

Faculdade Nacional de Filosofia. Desse modo, no primeiro Capítulo, trata das 

finalidades dessa instituição, a saber: 

Art. 1º A Facudade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, instituida 
pela Lei n. 452, de julho de 1937, passa a denominar se Faculdade 
de Filosofia. Serão as seguintes finalidades: (a) Preparar 
trabalhadores intelectuais para o exercicio das altas atividades de 
ordem sesinteressada ou técnica; (b) Preparar candidatos ao 
magistério de ensino secundário e normal; (c) Realizar pesquisas nos 
vários domínios da cultura, que constituam objeto de ensino 
(BRASIL, 1939, p.1). 

 

De acordo com Silva (2008), o curso de Pedagogia nesse período 

formava tanto os bacharéis quanto os licenciados. 
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Tal documento decretou “um padrão federal”, no qual os cursos 

ofertados pelas instituições tiveram que adaptar-se.  Desse modo, a partir desse 

Decreto, a Faculdade Nacional de Filosofia era composta por quatro secções 

fundamentais: “(a) Secção de Filosofia; (b) Secção de Ciências; (c) Secção de 

Letras; (d) Secção de Pedagogia. Parágrafo único. Haverá ainda, uma secção 

especial de Didática” (BRASIL, 1939, p.1). 

Assim, a secção de Pedagogia era constituida por um curso 

ordinário, ou seja, o curso de Pedagogia. Percebe-se  a Didática como seção 

especial, a qual era composta tão somente pelo curso de Didática. Assim, para a 

formação dos bacharéis em Pedagogia, eram necessarios três anos, a constituir-se 

a partir da seguinte relação série/ disciplina: 
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Tabela 1 – Organização Curricular do curso de Pedagogia da UEL- 2005 

Série  Primeira Série Segunda Série Terceira Série 

 

 

 

 

 

Disciplina 

Complemento da 
Matemática. 
 

Estatística 
Educacional. 
 

História da 
Educação. 
 

História da 
Filosofia. 
 

História da 
Educação. 
 

Psicologia 
Educacional. 
 

Sociologia. 
 

Fundamentos 
Sociológicos da 
Educação. 
 

Administração 
Escolar. 
 

Fundamentos 
biológicos da 
Educação. 
 

Psicologia 
Educacional. 
 

Educação 
Comparada. 
 

Psicologia 
Educacional. 
 

Administração 
Escolar. 
 

Filosofia da 
Educação. 
 

Fonte: BRASIL, 1939 

 

 Os fragmentos legais explicitam a formação do bacharel em 

Pedagogia, pois como demostrado nessa Lei, em todo os cursos ordinários, os 

concluintes receberiam o título de bacharel. No entanto, essa mesma Lei aponta 

possibilidades para estudantes que quisessem obter o também título de licenciado, 

estenderem sua formação por mais um ano, visando à realização do curso de 

Didática, o qual era composto das seguintes disciplinas: (1) Didática Geral; 

(2)Didática Especial; (3) Psicologia Educacional; (4) Administração Escolar; (5) 

Fundamentos Biológicos da Educação; (6) Fundamentos Sociológicos da Educação. 

(BRASIL,1939, p.10).  

Desse modo, é importante destacar que ao licenciadoem Pedagogia 

só era necessário cursar seguintes disciplinas qua compunham o Curso de Didática: 

Didática Geral e Didática Especial, visto que as demais disciplinas já eram 

contempladas no currículo do Curso de Pedagogia. 

 Assim, ao cursar as disciplinas que compõem  a secção de 

Pedagogia, bem como  as que compõem o Curso de Didática, o acadêmico 

vivenciava um processo de  formação que  ficou conhecido como esquema 3+1. 

 Desde a sua criação, o curso de Pedagogia foi marcado pelo 

problema que, de acordo com Carmem Silva (1999, p. 49), perpetua até a 
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atualidade, ou seja, “a dificuldade em se definir a função do curso e, 

consequentemente, o destino de seus egressos”. 

 Como já mencionado acima o Decreto de Lei que introduziu o curso 

de Pedagogia, abordava, tão somente o título de Pedagogo desacompanhado de 

qualquer referência que pudesse diferenciar esse profissional. 

Diante das condições do mercado de trabalho naquele contexto, não 

havia clareza quanto às ocupações pertinentes ao Pedagogo, salvo os cargos 

técnicos do Ministério da Educação, já que esses eram determinados no Decreto 

1190-39 (p. 16) que exigia: “para o preenchimento dos cargos de técnicos de 

educação do Ministério da Educação, o diploma de bacharel em Pedagogia”.  

 Essa falta de identidade ainda segue pelos anos de 1940 e 1950, o 

que culminou com questionamentos acerca de existência do curso de Pedagogia no 

Brasil. Desse modo, ficavam evidentes as controvérsias em manter ou extingir o 

curso.  

 Toda essa discussão toma como norte a seguinte questão: a 

Pedagogia tem ou não tem conteúdo próprio? De acordo com os debates realizadas 

ao longo do curso podemos trabalhar com a hipótese da existencia de conteúdos 

próprios e específicos tanto do curso de Pedagogia , quanto do pedagogo. No 

entanto, essa discussão permeou a segunda metade do século XX e  ainda 

permanece. 

 Em 1961, com a aprovação da LDB 4.024, o curso de Pedagogia se 

configurou de forma a capacitar o profissional/licenciado para  lecionar nas 

disciplinas pedagógicas das escolas normais. Conforme Brzezinski 

 
Não se pode negar, todavia, que foi a LDB/1961 que, pela primeira 
vez, imprimiu tecnicamente um caráter orgânico e integrado ao 
sistema nacional de ensino. Não pode negar, por outro lado, traços 
negativos na lei já desprovida de requisitos democráticos, em 
especial no que concerne à garantia da escola básica pública e 
gratuita para toda a população brasileira. Não se pode negar que a 
lei se mantinha na contramão da história da luta política da 
comunidade educacional que se mobilizava pela reforma universitária 
já antecipada pelo novo modelo de universidade _ a de Brasília; é 
que a lei ignorava a participação ativa da comunidade estudantil, 
agora organizada na União Nacional dos estudantes (UNE), na 
campanha em defesa da escola pública e em defesa da reforma 
universitária. É inegável que a LDB/1961, ao regulamentar, no IV 
Capítulo, quesitos essenciais para a formação e o exercício do 
magistério, desconhecia a existência, desde 1951, da Capes _ 
Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 
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Superior, que visa, até os dias atuais, à qualificação dos quadros de 
pessoal de nível superior (1996, p. 52). 

. 
 Na tentativa de solucionar a problemática, o curso de Pedagogia 

passou por diferentes reformulações, as quais buscavam sua identidade, bem como 

a função do pedagogo. A primeira mudança na configuração do curso tem o marco 

em 1962, as mudanças decorreram de parecer do Conselho Federal de Educação n. 

251, o qual foi relatado pelo então conselheiro Valnir Chagas. 

 De acordo com o Parecer/CFE 251/62, cabia ao curso de Pedagogia 

a formação do “técnico em Educação”, bem como a formação de professores para 

atuarem nas disciplinas pedagógicas do Curso Normal. Nesse sentido, é importante 

destacar que esse Parecer previa a formação tanto do bacharel quanto do licenciado  

Ainda assim, Silva (1999) afirma que nesse período o campo de 

atuação do bacharelado em Pedagogia não estava claramente definido, assim como 

o campo de atuação do licenciado também não estava bem definida, haja visto, que 

outros profissionais, sem a formação em Pedagogia, atuavam nos espaços 

reservados a esses. Diante desse cenário, muitos estudantes e profissionais 

passaram a criticar e pontuar suas insatisfações acerca do curso. Esse fato reforçou 

a concepção sobre a necessidade de reformular sua estrutura. 

 Em seu relato, Valnir Chagas afirmou que os rumores acerca dos 

cursos de Pedagogia eram decorrentes do fato de que faltava-lhe o conteúdo 

próprio, visto que a formação para o professor de primário deveria ser em nível 

superior, enquanto que os técnicos em Educação se formariam em estudos 

posteriores ao da graduação. Para ele, não era necessário extinção do curso de 

Pedagogia, porém era indispensável sua redefinição.  

Diante do exposto, percebemos que o Parecer 251/62 em sua 

redação atribuiu ao curso de Pedagogia a formação tanto do Bacharel quanto do 

Licenciado. Assim, formava-se o docente para atuar no curso de Magistério, bem 

como o especialista, cuja a atuação referia–se à admisnistração escolar.  

No entanto, como veremos a seguir, essa realidade passou por 

transformações pois, a partir de 1964, tivemos o periodo de Ditatura Militar, o qual 

tinha objetivos próprios e aponderou-se do sistema educativo para alcançar as 

metas traçadas e manter a ideologia que embasava o modelo. 
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3.1 O CONTEXTO DA DITADURA MILITAR E SEUS DESDOBRAMENTOS NA ORGANIZAÇÃO DO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

O período da Ditadura Militar (1964 a 1985) marcou profundamente 

o contexto brasileiro em todos os aspectos, a saber: econômico, político, cultural, 

social e educativo. Para Brzezinski (1996), o contexto brasileiro que antecede o 

período de 1964 é caracterizado por um modelo econômico urbano/industrial. 

 A autora também aponta as causas da Ditadura Militar ao afirmar 

que: 

 

 
A classe burguesa, que anteriormente defendia o aumento do 
consumo e a autonomia nacional da indústria, incorpora-se à nova 
tendência de internacionalização do mercado interno, compartilhando 
com as multinacionais os lucros advindos do emprego da moderna 
tecnologia e do congelamento do salário das classes populares. A 
classe trabalhadora sofreu diretamente as consequências da inflação 
desse período e passou a mobilizar-se  reivindicando melhorias 
salariais e maior participação política. De outro lado, a classe 
detentora do capital lutava para que se desenvolvesse o processo de 
acumulação do capital, a fim de garantir a expansão da economia 
visando aos seus interesses (BRZEZINSKI, 1996,p.63). 
 

 De acordo com o autor, compreendemos que tanto a classe 

burguesa, quanto a classe trabalhadora agem de modo a lutar por interesses 

próprios. Essa situação culmina com a extrema necessidade de “reorganização da 

sociedade política e civil”. No intutito de concretizar essa reorganização, em 1964 

houve o Golpe Militar, caracterizado pela ocupação do estado pelas Forças 

Armadas. 

Romanelli (1978) afirma que diante do modelo econômico 

implantado pela Ditadura Militar após 1964, houve a necessidade de reorganizar o 

sistema educacional, para que esse atendesse às necessidades e conservasse a 

ideologia dominante.  

Desse modo, a partir dos anos de 1968 foram elaboradas diversas 

medidas, as quais visavam tratar a educação não como um meio de solucionar os 

problemas sociais decorrentes do novo modelo de sociedade, mas sim como uma 

possibilidade de elaborar um sistema educacional adequado ao modelo econômico 

que se iniciava no contexto brasileiro. Para que isso fosse possível, houve acordos 
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entre o Ministério da Educação e Cultura- MEC e a United States Agency for 

International Development- USAID. 

Como sabemos, em 1930 foi criado o Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública pelo Governo da época Getúlio Vargas. Com isso, 

percebe-se que em seu início, esse órgão governamental tinha atribuições para além 

do campo educacional, pois conforme a própria nomenclatura, também era de sua 

responsabilidade os aspectos referentes à saúde, esporte e meio ambiente.   

Somente no ano de 1953 surge a sigla MEC, esse fato é decorrente 

do fato de que a esfera da saúde passa a ter autonomia, restringindo à educação e 

cultura a área de atuação desse Ministério.  

No ano de 1985, passou a existir o Ministério de Cultura e, em 1992, 

por meio da Lei Federal o MEC passa a ser Ministério de Educação e do Desposto. 

Com isso, somente a partir de 1995, o MEC passa a tratar apenas de assuntos 

relativos à educação. Ao que tange à atuação do MEC, esta tem por intuito a 

promoção do ensino de qualidade no país. (MEC, 2015, s/p) 

Enquanto que a USAID é uma agência Norte Americana que surgiu 

em 1961, por meio da assinatura do Decreto de Assistência Externa, pelo até então 

presidente John F. Kennedy. Conforme Motta, a função dessa agência era: 

 
[...] dar continuidade, em escala ampliada, ao trabalho da ICA 
(International Cooperation Administration), que desde 1954 vinha 
financiando projetos de interesse do governo norte-americano em 
várias áreas do mundo, sempre com a justificativa de ajudar os 
países pobres (MOTTA, 2010, p.238). 

 

Ainda com base em Motta percebemos que as ações da ICA são 

caracterizadas pelo programa “Ponto IV”, que na década de 1950 “custeou, 

principalmente, atividades de treinamento para produtores rurais, ensino técnico e 

formação de professores do nível elementar” (2010, p. 238).  

Desse modo, é importante destacar que desde a sua criação a 

USAID assume os programas já elaborados e mantidos pelo ICA, porém “os 

recursos disponíveis tornaram-se maiores e os objetivos mais ambiciosos, 

respondendo às ansiedades crescentes de Washington em relação à América Latina 

e, em particular, ao Brasil” (MOTTA, 2010, pp.238-39). 

Os acordos assinados pelo o MEC e pela USAID visavam 

“convênios de assistência técnica e cooperação financeira” (ZULIANI, 2005, p. 80). 
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Conforme argumenta Zuliani esses acordos “situam o problema educacional na 

estrutura geral de dominação estabelecida desde 1964 e deram um sentido objetivo 

e prático a esta estrutura, fundamentando as bases das reformas da política 

educacional” (2005, p.80). 

No intuito de organizar as reformas educacionais a USAID estudou o 

contexto brasileiro e, a partir desse estudo elaborou, programas que culminavam na 

criação de outros. Com isso, a autora baseada em Romanelli e afirma que: 

 
[...] para cada objetivo, a USAID propunha programas especiais. No 
entanto, seus pressupostos destacavam a centralidade da questão 
da reformulação das Universidades, estabelecendo uma 
dependência direta das instituições dos países subdesenvolvidos às 
instituições de ensino superior (ZULIANI, 2005, p. 80). 

 

Em se tratando da Educação Superior temos a regulamentação de 

1969, decorrente da Lei 5540 de 1968. De acordo com Brzezinski “a Lei 5.540/1968 

provocou mudanças nos cursos de formação de professores e em consequência na 

Faculdade de Educação, à qual conferia a função de formar técnicos denominados 

especialistas em educação” (2006, p. 67). 

Essa nova estrutura da Faculdade de Educação é fruto das 

concepções compostas no parecer 252/1969 e também pela Resolução 2/1969. O 

Parecer 252/69, cuja autoria foi de Valnir Chagas determinou o currículo mínimo 

para o curso de Pedagogia e também determinou as habilitações de Orientação 

Educacional, Administração Escolar, Supervisão Educacional, Inspeção Escolar e 

Magistério das Disciplinas Pedagógicas presentes nos cursos de 2º Grau. É 

importante destacar que, para além das habilitações citadas, esse Parecer permitia a 

criação de novas habilitações caso o Conselho Federal de Educação julgasse 

necessário para o desenvolvimento da educação. 

Ambos os documentos regulamentaram o ART. 30 da Lei 5.540. Nas 

palavras de Brzezinski, o referido artigo aborda: 

 
[...] a formação dos professores em nível superior para o ensino de 
2º grau, sobre as disciplinas gerais ou técnicas, bem como sobre o 
preparo de especialistas destinados ao trabalho de planejamento, 
supervisão, administração e orientação, no âmbito de escolas e 
sistemas escolares (2006, p. 70). 

 

Diante do exposto, percebemos o foco desse artigo nas disciplinas, 
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bem como nas especializações no processo de formação do professor. Faz-se 

necessário destacar que o parecer 252/1969 e a resolução 2/1969 também 

determinam a duração e os conteúdos mínimos para o curso de Pedagogia. 

 Ademais, determinam as disciplinas obrigatórias no que tange à 

base comum, bem como a parte diversificada do curso já mencionado. Enquanto 

que o parecer 672/1969 e a Resolução 9/1969 abordam acerca da duração e dos 

conteúdos referentes aos cursos de licenciaturas das Faculdades de Educação (cf. 

BRZEZINSKI, 1996) 

Helena Freitas (1998) afirma que as mudanças ocorridas no curso 

de Pedagogia, a exemplo da, departamentalização e separação entre ensino e 

pesquisa, acabaram por fragmentar ainda mais a formação do professor, visto que 

essa passou a ser concretizada a partir das especialidades. Com isso assevera a 

autora: 

A predominância das Habilitações e da formação do professor para o 
trabalho docente, visava exatamente esse objetivo: introduzir, 
também na escola, as diferentes funções pedagógicas, como 
manisfestações do processo de divisão do trabalho pedagógico entre 
especialistas e professores, entre aqueles profissionais nas funções 
de supervisão e administração, aos quais cabia a tarefa de conceber, 
planejar e pensar o trabalho pedagógico de uma lado, e de outro, os 
professores_ aos quais cabia a tarefa de execução, do fazer 
pedagógico em sua sala de aula (FREITAS, 1998, p. 18-19). 
 

Com base nas concepções da autora, a proposta seria uma 

significativa distância entre o planejamento  e a ação docente, visto que diante da 

organização apontada acima, não haveria articulação entre o pensar e a ação, já 

que eram realizados por sujeitos distintos. Ainda assim, não podemos destacar a 

hipotese da resistência manifestada pelo corpo docente no movimento de 

desobediência. 

Cabe destacar que não podemos olhar para as relacões que se 

concretizam no interior da instituição sem olhar para as conjunturas do contexto 

social. Assim, ao voltarmos o olhar para o contexto social da década de 1960,  

marcado pelos ideais da sociedade capitalista, tornava-se inevitável a fragmentação 

do trabalho, ou seja, existiam o indivíduos que pensavam e planejavam as ações e 

outros que executavam a ação, com isso acirrava a dualidade entre trabalho braçal e 

trabalho intelectual.  

Diante das discussões apresentadas, compreendemos que a Lei 

5.540/68 formava tanto o bacharel quanto o licenciado em Pedagogia, enquanto o 
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Parecer nº 252/69, ao prever a capacitação do pedagogo  para atuar na formação 

docente para o Curso de Magistério nas áreas de gestão escolar, podendo ser 

orientador educacional, supervisor educacional, administrador escolar e inspetor de 

ensino no primeiro e segundo grau acabou por fragmentar a formação desse 

profissional. 

No âmbito legal, as transformações que ocorreram na organização 

do curso de Pedagogia sempre partiram de fora, ou seja, os professores e 

estudantes não tinham voz ativa e, com o período da Ditatura Militar, essa situação é 

ainda mais acentuada, pois nesse contexto em nome da ordem e da conservação 

das ideologia dominante todo e qualquer tipo de manifestação contrária eram 

repreendidas. 

A seguir, abordaremos a organização do curso de Pedagogia a partir 

da década de 1970. 
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3.1.1 A configuração do curso de Pedagogia após a promulgação da Lei nº 5.692 de 

1971 

 

Promulgada em 11 de agosto de 1971 a Lei nº 5.692 dispõe de 

diretrizes e bases para o ensino do 1º e 2º graus. Desse modo, houve  mudanças 

nos ensino primario e médio, uma delas foi a alteração da nomenclatura para 1º e 2º 

grau respectivamente.  Históricamente, essa Lei é caracterizada pela Lei de reforma 

do 1º e do 2º grau.  

Para Tanuri a referida Lei também contemplou a Escola Normal, pois 

“no bojo da profissionalização obrigatória adotada para o segundo grau, 

transformou-a numa das habilitações desse nível de ensino, abolindo de vez  a 

profissionalização antes ministrada em escola de nível ginasial” (2000, p. 80). Com 

isso a Escola Normal perdia seu “status” de “escola” e de “cursos”, “diluindo-se numa 

das muitas habilitações profissionais do ensino de segundo grau,  a chamada 

Habilitação Especifica para o Magistério (HEM)” (cf. 2000, p. 80). Nesse contexto, a 

formação tanto dos especialistas quanto dos professores para o Curso Normal passa 

a ser incubência dos cursos de Pedagogia, pois os Institutos de Educação estavam 

sendo extintos. 

Tanuri (2000) também afirma que a Lei 5.692/71 foi a primeira a 

referir-se à formação de professores  como “um esquema integrado, flexível e 

progressivo”, visto que no artigo 29 temos a seguinte determinação. 

 
a formação de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º 
graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, 
ajustando-se às diferenças culturais de cada região do país e com 
orientação que atenda aos objetivos específicos de cada grau, às 
características das disciplinas, áreas de estudo e às fases de 
desenvolvimento dos educandos (LEI 5.692/71). 

  

É importante destacar que a  LEI 5.692/71 determinava que para 

atuar tanto nas últimas séries do ensino de 1º grau quando no 2º grau o docente 

deveria ter formação a nível superior sendo possível obter a formação por meio das 

licenciaturas de curta duração, ou seja, 3 anos ou licenciatura plena com duração de 

4 anos.  

Quanto ao curso de Pedagogia essa Lei determinava que o 

profissional podia atuar na formação de professores para a Habilitação Específica de 
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Magistério (HEM), bem como, na formação de especialistas em educação, ou seja, 

cabia ao curso de Pedagogia a formação do diretor escolar, do orientador 

educacional, dos supervisores escolares e também dos inspetores de ensino. 

Diante de tais discussões, percebemos que a justificativa da 

promulgação das Leis 5540/68 e 5692/71 dizem respeito à concepção de que era 

necessário “encarar a educação como área prioritária de investimento, já que por 

meio dela daria a produção dos recursos humanos necessários para levar o país ao 

nível de desenvolvimento pretendido” (FREITAS, 1998, p.17). Em nota de rodapé a 

autora também afirma que: 

As primeiras iniciativas do MEC e da Subsecretaria de 
Desenvolvimento da Educação Superior, em 81, consubstanciam-se 
no Projeto Reformulação dos Cursos de preparação de Recursos 
Humanos para a Educação, revelando essa orientação estratégica 
em termos da política educacional no período. Nota-se que não se 
falava em preparação do educador, mas de preparação de recursos 
humanos para a educação (FREITAS, 1998, p.28). 

 

Diante do exposto no fragmento acima, é vale lembrar que durante a 

década de 1970 as produções pedagógicas eram teoricamente baseadas na Teoria 

do Capital Humano e, por meio dessa ótica tecnicista “acentua-se a divisão do 

trabalho pedagógico, desenvolvem-se os serviços de Supervisão” (TANURI, 2000, 

p.79) 

 A autora ainda assegura que na perspectiva de “formação de 

recursos humanos” surgem as Faculdades de Educação, as quais decorrem do 

processo desarticulador da Faculdade de Filosofia e Letras, que era “subdividida em 

vários institutos e faculdades” e que a seção de Pedagogia, tanto por sua natureza, 

quantos pelos seus objetivos, se transformou em Faculdade de Educação. 

É importante destacar que a desarticulação das Faculdades de 

Filosofia resultou na fragmentação do conhecimento e, com isso, inicia-se a 

departamentalização no interior das Faculdades de Educação, “Com isto, 

pulverizava-se o Curso de Pedagogia que, com a instituição da matrícula por 

disciplinas e a criação do sistema de créditos, teria essa fragmentação agravada” 

(FREITAS, 1998, p.17). 

No intuito de repensar o curso de Pedagogia, houve iniciativas 

advindas dos organismos oficiais e também das entidades independentes de 
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educadores, tais iniciativas tinham como ponto de discussão a organização do curso 

e também a identidade do pedagogo.  

Como marco inicial desses movimentos, em 1978 aconteceu I 

Seminário de Educação Brasileira, na Universidade de Campinas, nessa ocasião a 

temática norteadora foi “Funções e estrutura da pedagogia na educação brasileira”. 

No entanto, é a partir dos anos 1980 que se iniciam os movimentos que visavam à 

reformulação dos cursos de Pedagogia e também das demais licenciaturas. Para 

tanto, adotou-se a “docência como a base da identidade profissional de todos os 

profissionais da Educação” (SILVA, 1999, p. 68- 69).  

A partir de 1980, é notória a influência dos educadores acerca das 

discussões acerca da reformulação da formação de professores, para Brzezinski, 

isso ocorre, pois: 

[...] engajados em discussões, debates, estudos e pesquisas sobre a 
reformulação dos cursos que formam professores, com todas as 
dificuldades, pressões e incertezas, os educadores passam a 
escrever a sua história. Essa história se construiu e se constrói na 
ação e no movimento, pelo diálogo e pelo conflito, no conjunto das 
relações entre esses atores sociais movidos, contraditoriamente, pela 
objetividade e pela subjetividade do homem como sujeito político e 
social (1996 p. 83-84). 

  

Desse modo, percebemos o processo de redemocratização, no qual 

os sujeitos sociais começavam a exercer sua cidadania. De acordo com Freitas 

(1998 p. 21), no ano de 1983 acontece o Encontro Nacional pela Reformulação dos 

Cursos de Formação do Educador, o qual se caracteriza pela ruptura “do movimento 

dos educadores em relação ao MEC e aos órgãos oficiais que vinham, desde final 

da década de 70, tentando organizar e regulamentar a formação de recursos 

humanos para a Educação”.  

Nessa perspectiva, criou-se como proposta final a Comissão 

Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do Educador - CONARCFE, a 

qual se configurou de forma mais organizada e fortalecida dado o contexto de 

aberturas políticas. Faz-se necessário destacar que nas discussões, a CONARCFE 

toma como norte as questões que julgava pertinentes, ou seja, a luta pela “base 

nacional e o trabalho docente – de forma clara e inequívoca” (FREITAS, 1998, p. 

21). 

As divergências existentes quanto à identidade do Pedagogo, 

recaem sobre duas perspectivas, a saber: formar os especialistas nas habilitações; 
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formar o professor. Com isso, percebemos duas concepções totalmente distintas, 

uma que defende o espaço escolar como objeto de estudo do curso de Pedagogia e 

outra que atribui a Pedagogia como a teoria geral da educação, podendo o 

profissional atuar em todo e qualquer espaço que ocorram os processos educativos. 

Ainda sobre a identidade do Pedagogo e da política profissional, a 

CONARCFE afirmava que indiferente das perspectivas de manter ou não as 

habilitações, existia nacionalmente a tendência que considerava que ao Pedagogo 

caberia um conhecimento aprofundado acerca do trabalho docente (CONARCFE, 

1989, p.24). 

É importante ressaltar que, como desdobramento da Assembleia 

Nacional do 5º Encontro Nacional da Comissão Nacional de Reformulação dos 

Cursos de Formação do Educador (CONARCFE), que aconteceu nos dias 24 a 27 

de julho, em Belo Horizonte (MG), temos a criação da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), para ser mais, especifica 

quanto à data da criação, foi no dia 26 de julho de 1990. Essa mudança de 

nomenclatura é decorrente da intencionalidade do movimento em alcançar 

abrangência nacional, bem como reunir mais entidades e representantes 

educacionais. 

De acordo com o Estatuto da ANFOPE (2012, p.1), esta é “uma 

entidade científica, civil, sem fins lucrativos, sem caráter religioso e político-

partidário”. Desse modo, essa associação têm finalidades primordiais, que são 

elencadas no art. 4 do Estatuto, a saber: 

 

 

I. Congregar pessoas, instituições e entidades interessadas em 
educação e nas questões da formação e da valorização do 
profissional da educação, integrantes do Sistema Nacional de 
Formação dos Profissionais da Educação [...], para uma reflexão 
crítica de suas práticas. 
II. Defender as reivindicações de pessoas, instituições e 
entidades que comunguem princípios da Anfope no tocante à 
formação e à valorização dos profissionais da educação, em 
articulação com as demais entidades da área educacional, para o 
desenvolvimento de ações comuns. 
III. Desenvolver estudos e pesquisas na área da educação, em 
particular, no campo formação e da valorização dos profissionais da 
educação. 
IV. Incentivar e fortalecer a estrutura organizativa das Comissões 
Estaduais de modo a congregar a educação superior e a educação 
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básica a fim examinar criticamente as questões mencionadas nos 
incisos II e III. 
V. Propor e defender a educação como bem público e uma 
política educacional que atenda ás necessidades populares, na luta 
pela democracia e pelos interesses da sociedade brasileira. 
VI. Promover estudos e pesquisas, produzir conhecimentos, 
socializar experiências, acompanhar e mobilizar as pessoas e 
instituições formadoras dos profissionais da educação, nos termos 
dos princípios defendidos historicamente e expressos nos 
documentos finais dos Encontros Nacionais. (ANFOPE, 2012, p. 1) 

  

Visando alcançar os princípios elencados acima, a ANFOPE 

incentiva e fortalece as Comissões Estaduais, bem como mantêm as Coordenações 

Regionais. Além de que segue sua luta no sentido de reivindicar elementos 

referentes à Política Global de Formação dos profissionais da Educação, a saber: 

Formação Inicial; Formação Continuada; e Condições de trabalho, o qual inclui plano 

de carreira e salário. 

Conforme destaca Brzezinski 

Um dos propósitos da Anfope ao ser criada era a aproximação dos 
estudantes dos cursos de licenciatura. Isso, porém, não logrou êxito. 
Em relação aos estudantes de pedagogia também não houve 
avanço. Até sua representação na entidade é ainda inexpressiva. 
Eles têm mantido fórum próprio para discussões e debates acerca do 
seu curso. Considero salutar a mobilização desses estudantes na 
Executiva Nacional de Pedagogia, lamento, porém, dois movimentos 
com objetivos tão comuns nunca se encontrarem (1996, p. 196). 

 

Brzezinski (1996), embora não nomeie as demais entidades, afirma 

que a ANFOPE, em relação às demais, firmou-se como entidade nacional e, com 

isso, foi reconhecida como associação, a qual dispõe de legitimidade para discutir 

questões referentes à formação dos profissionais da educação. Sendo assim, fica 

explícita a importância da ANFOFE para as discussões e transformações referentes 

à formação de professores, visto que essa associação elabora sozinha ou 

juntamente com outras entidades documentos que são enviados ao CNE. Cabe 

ainda, destacar que os Encontros Nacionais da ANFOPE ocorrem bianualmente. 

Nesse item, buscamos destacar as mudanças decorrentes da 

década de 70 e 80 do século XX, sabemos que tais discussões não esgotam aqui, 

no entanto, nosso objetivo era destacar os aspectos que contribuíram para as 

discussões em torno configuração da identidade tanto do curso de Pedagogia 

quanto do Pedagogo.  
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Assim, os elementos presentes nas discussões acima nos permitem 

afirmar que embora o contexto do recorte temporal permitisse uma abertura política, 

com a participação dos envolvidos com o curso de Pedagogia, ainda assim, não é 

possível identificar um consenso ao que tangue a identidade do Pedagogo. 

 No final da década de 1980, para ser mais específico em 1988 

temos a promulgação da Constituição Federal, temos assim um marco importante, 

pois essa Lei determina a participação Democrática. Com isso, temos um novo 

cenário nacional, o qual abordamos a seguir. 
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3.1.1.1 As implicações dos anos 1990 para a configuração do curso de pedagogia  

 

A década de 1990 é marcada por reformas, as quais deram novos 

rumos à organização da sociedade brasileira, bem como a forma de pensar e 

elaborar propostas educacionais. 

Assim, a Reforma do Estado brasileiro começou a ser pensada nos 

anos 90, nesse período tínhamos como presidente da república, Fernando Collor de 

Mello. Essa concepção de Reforma de Estado tinha por finalidade romper com a 

forma de Estado “intervencionista”, visto que nos anos referentes ao governo de 

Itamar Franco, esse processo de Reforma de Estado foi paralisado. 

Em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), inicia-

se ao movimento de Reforma do Aparelho do Estado. Tal movimento tinha por 

objetivo “reduzir o custo Brasil, solucionar a crise da economia brasileira e garantir 

as condições de inserção do país na economia globalizada” (CARDOSO apud ILSE 

SILVA, s/d. p.3).  

Nesse sentido, foram necessárias inúmeras transformações sociais 

oriundas de um processo de menor intervenção do Estado nas decisões nacionais, 

principalmente naquelas diretamente ligadas aos direitos sociais a exemplo de: 

educação, saúde, segurança, moradia dentre outras 

O Banco Mundial (BM) é uma instância criada e gerenciada pelos 

Estados Unidos, sua função inicial era financiar a reconstrução de países atingidos 

pela II Guerra Mundial (1939 a 1945). Atualmente o BM, busca financiar ações no 

campo da agricultura, bem como nos setores sociais dos países subdesenvolvidos 

(CAMILA SILVA, et al, s/d.).  

Ao recorrer ao Banco Mundial, o Brasil recebeu um empréstimo. Em 

contrapartida, foi obrigado a realizar alguns ajustes em relação aos investimentos e 

repasse de verbas, o setor de educação, foi marcado por essa questão, pois nesse 

período houve pouquíssimo investimento na educação brasileira. 

Nesse sentido, as decisões tomadas no cerne da Reforma do 

Estado dos anos 1990 tiveram influências do BM, pois no “Consenso de 

Washington” que aconteceu em 1980, propagando as ideias da Escola de Chicago 

que enfatizavam concepções acerca desfazer o modelo de política protecionista; 

maior liberdade financeira; competição entre o poder público e o setor privado; 

privatização dos serviços estatais. 
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 Ainda na década de 1980, podemos perceber a atuação cada vez 

mais instrumental, por parte dos organismos internacionais, tais como Banco 

Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), “na promoção global das ideias de livre 

mercado da Escola de Chicago”. Esse modelo de política baseada na privatização e 

descentralização acarretou, no âmbito educacional, profundas mudanças em relação 

à qualidade, oferta e contexto social em que era desenvolvida a educação. (cf. 

SUSAN ROBERTSON, 2012). 

Desse modo, percebemos que a reforma do Estado dos anos 1990, 

resultou, consequentemente, na mínima intervenção do Estado nos serviços sociais, 

dentre eles, a educação, que passou por reformas oriundas da influência das 

decisões tomadas na ultima década do século XX.  

No momento em que tais reformas começam a ser implementadas, 

acontece a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – 

LDB nº 9.394/1996, a qual determina a Educação como um direito de todos, bem 

como reúne elementos importantes para que possa concretizar a educação para 

todos, a saber: faixa etária atendida, local de oferta da educação, definição de 

calendário e dias letivos, processos avaliativos e também a formação de 

professores.  

Já no que se refere à formação do professor, percebemos que a 

LDB 9.394/96 contribui para a identidade do curso de Pedagogia em seus Artigos 

62, 63, 64, ao determinar 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 séries do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade Normal (LDBN nº. 
9394/96). 
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 e para as primeiras séries do ensino 
fundamental (LDBN nº.9394/96). 
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 (LDBN nº. 
9394/96). 
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Diante do exposto, percebemos que os Artigos 62, 63 e 64 da LDB, 

definem as Universidades e os Institutos Superiores de Educação como o local 

propício para a formação docente para atuarem na educação básica. Nessa Lei, 

também está explicito que o curso de Pedagogia capacita o profissional para 

desenvolver atividades não docentes. 

Para Freitas (1998, p.23), a Lei supracitada possibilita novas 

discussões acerca da “especificidade do curso de Pedagogia, ao estabelecer que a 

formação dos “especialistas” se fará em nível do curso de Pedagogia ou de pós-

graduação, garantida, nessa formação, a base comum nacional.” 

Desse modo, após a aprovação de LDB 9.394/1996 inicia-se um 

novo processo de discussão, pois em 1997 começa a elaboração das propostas 

para as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em nível Superior, isso 

se faz por meio do edital nº. 04, de 04 de dezembro, do ano já mencionado. 

De acordo com Miranda e Ribeiro (2010, p. 8) 

 
Uma primeira Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia 
(CEEP), com mandato de dois anos (1998-2000), composta pelos 
professores Celestino Alves da Silva Junior, da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), Leda Scheibe, da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), Márcia Aguiar, da Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR) foi responsável pela proposta de um Projeto de 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de 
Pedagogia. Várias sugestões provenientes de IES do país e de 
entidades nacionais do campo educacional- Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Educação (ANPEd), Associação 
Nacional de Políticas e Administração em educação (ANPAE), Fórum 
Nacional dos Diretores das Faculdades, Centros de Educação das 
Universidades Públicas Brasileiras (FORUNDIR), Associação 
Nacional para a Formação Profissional de Educadores (ANFOPE) e 
outras- foram incorporadas ao projeto encaminhado ao Conselho 
Nacional de Educação (CNE). 

 

Como fruto do trabalho dessa comissão, no dia 6 de maio de 1999, é 

apresentado o documento, Proposta de Diretrizes Curriculares da Comissão de 

Especialistas de Pedagogia. Essa proposta foi posteriormente encaminhada para o 

Conselho Nacional de Educação. 

Na proposta de Diretrizes Curriculares da Comissão de Especialistas 

de Pedagogia, o perfil do Pedagogo assim ficou definido:  
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[...] profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão 
de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e 
difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a 
docência como base obrigatória de sua formação e identidade 
profissional (COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE 
PEDAGOGIA, 1999, p.1). 

 

Segundo Miranda e Ribeiro 

 
[...] ao termino do mandato da Comissão, o CNE não havia 
homologado a proposta encaminhada e, em 16 de junho de 2000, a 
Secretaria de Educação Superior (SESU) publicou a Portaria  CNE 
nº. 1,518, designando outra Comissão de Especialistas de Ensino de 
Pedagogia (CEEP), composta pelos professores Helena Costa Lopes 
de Freitas, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
Maisa Gomes Brandão Kullok, da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), Marlene Gonçalves, da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), Olga Teixeira Damis, da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), e Merion Campos Bordas, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (2010, p.9). 

 

Essa nova comissão, juntamente com a Comissão de Especialistas 

de Formação de Professores, elaborou uma proposta de DCNs para o Curso de 

Pedagogia, a qual reforçava a concepção da CEEP, de 1999, pois reafirmava que a 

docência deveria ser à base da formação do profissional da educação. 

 Cabe destacar que o conceito de docência era defendido [...], não 

numa visão reducionista que se configure como um conjunto de métodos e técnicas 

neutros, descolado de uma dada realidade histórica. “Uma docência que contribui 

para a instituição de sujeitos” (COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE 

PEDAGOGIA, 2002, p.4) 

Do mesmo modo como a proposta anterior, essa também não foi 

homologada, entretanto reforçou as discussões acerca das DCNs para o Curso de 

Pedagogia. Assim, abordaremos a seguir sobre as DCNs 2006 e seus 

Desdobramentos. 
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3.1.1.1.1 O curso de pedagogia a partir das determinações das diretrizes curriculares 

para o curso de pedagogia de 2006 

 

O objetivo desse capítulo é apresentar aspectos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, indispensáveis para 

compreender a identidade do curso de Pedagogia, bem como do profissional 

formado por esse, ou seja, o Pedagogo. Para tanto, faremos relações entre as 

determinações dessa Diretriz e as concepções da alguns autores, a saber: Saviani 

(2009) e Brzezinski (1996). 

Como já afirmado no capítulo anterior, as reuniões, propostas e 

discussões do final da década de 90 do século XX, bem como dos primeiros anos do 

século XXI, não foram concretizadas, já que as propostas elaboradas nesse período 

não foram aprovadas. No entanto contribuíram para reforçar as discussões sobre as 

DCNs para o Curso de Pedagogia. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

foram instituídas a partir da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006. Faz se 

necessário destacar que Resolução mencionada é fundamentada nos dispostos do 

“art. 9º,§ 2º, alínea “e” da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação 

dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, no art. 62 da Lei nº 5/2005, 

incluindo a emenda retificativa constante do Parecer CNE/CP nº 3/2006” (CNE/CP, 

2006, p.1). 

Como se sabe, e já afirmado nesse trabalho, as DCNs para o Curso 

de Pedagogia são de um extenso processo de elaboração, pois como afirma Vera 

Lúcia Bazzo e Zenilde Durli (2008) o marco inicial das discussões é o Edital nº4 de 

dezembro de 1997, no qual a Secretaria de Ensino superior do Ministério da 

Educação (SESU/MEC) faz a solicitação de propostas às Instituições de Ensino 

Superior (IES) para “subsidiar a elaboração das diretrizes curriculares para os cursos 

de graduação” (BAZZO e DURLI, 2008, p. 202). Com isso percebemos um período 

de nove anos desde o início das discussões até a concretização, ou seja, a 

aprovação das DCNs/2006.  

A autora ainda afirma que:  

 
A morosidade que caracterizou este processo é consequência 
principalmente dos embates gerados por diferentes propostas de 
formação de professores/educadores e de Curso de Pedagogia 
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então existentes. Pelo lado do Estado, gestou-se um projeto que 
atendia a uma nova regulação educativa, representando os 
interesses do capital. Construído no âmbito do Ministério da 
Educação e nas Comissões Bicamerais (CB) do Conselho Nacional 
de Educação (CNE), respondia aos princípios delineados pela 
reforma da educação superior no Brasil (BAZZO e DURLI, 2008,202). 

 

Embora o processo de elaboração das DCNs tenha sido longo não 

se pode negar que esse contou com a participação daqueles que estão diretamente 

relacionados à esfera educativa, ou seja, os professores. 

Nas DCNs de 2006, o curso de Pedagogia é caracterizado como 

licenciatura. Tal documento e composto por 15 artigos os quais definem “princípios, 

condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em 

seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas 

instituições de educação superior no país” (CNE/CP, 2006, p.1) 

O segundo artigo dessas diretrizes determina a finalidade do curso 

de Pedagogia, visto que esse curso contemplava à formação inicial do profissional 

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 serviço e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais 
sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (CNE/CP, 2006, p.1) 

 

É possível perceber que o foco maior é a docência, isso decorre do 

fato de que esse é a base da formação do Pedagogo. Autores como José Carlos 

Libâneo (2001) e Selma Garrido Pimenta (2002) criticam esse posiciomento, pois de 

acordo com Libâneo, os cursos de Pedagogia deveriam priorizar a produção do 

conhecimento.  

Outrossim, Pimenta (2002) afirma que, ao determinar a docência 

como base, fragilizou-se a atuação do Pedagogo. Com isso, compreendemos que 

para ambos os autores, o foco da formação do Pedagogo deveria ser a pesquisa na 

área da Educação. 

Diferentemente dos autores supracitados Brzezinski (1996), membro 

da ANFOPE defende a docência como base para a formação do Pedagogo. No 

entanto, argumenta acerca da necessidade de se compreender a docência em seu 

sentido amplo, ou seja, o exercicío do magistério, a gestão escolar e também a 

produção de conhecimentos no ambito educacional. 
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No que tange ao conceito de docência, as DCNs em seu inciso 1º 

assim define: 

 
Compreende-se a docência como ação educativa e processo 
pedagógico metódico e intencional, constituído de relações sociais, 
étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, príncipios 
e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 
inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes  
visões de mundo (CNE/CP, 2006, p.1). 

 

Conforme argumentam Bazzo e Duril (2008), a definição defendida 

pela DCNs não atendem totalmente nem a posição da ANFOPE e nem as 

concepções expressas no projeto da CB do CNE de 2005. No entanto, expressam 

uma “mescla das diferentes posições presentes nos embates então travados, 

resultando em uma composição bastante ambígua” (2008, p. 216).  

Como já apontado anteriormente, uma das mudanças frisadas pela 

DCNs/ 2006 é a docência como base da formação do Pedagogo. Outra mudança diz 

respeito à carga horária de 3.200 horas, a qual deve ser distribuida conforme  os 

incisos  do art. 7º das  DCNs: 

 

I- 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como 
assistência a aulas, realização de seminários, participação na 
realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de 
documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 
atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos 
cooperativos de estudos; 
II- 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado 
prioritariamente em Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for 
o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 
III- 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 
em áreas especificas do interesse dos alunos, por meio, da iniciação 
científica, da extensão e da monitoria (CNE/CP, 2006, p.4). 

 
Conforme afirma Miranda e Ribeiro (2010) a carga horária destinada 

ao curso de Pedagogia é superior à carga horária de qualquer outra licenciatura. 

Ademais, as autoras destacam que o curso de Pedagogia é composto por três 

núcleos, os quais são: um núcleo de estudos básicos, um núcleo de aprofundamento 

e diversificação e um núcleo de estudos integradores.  

Com base em tais discussões, abordaremos no próximo capítulo o 

curso de Pedagogia na Universidade Estadual considerando as determinações das 
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DCNs para o curso já mencionado. 
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4. O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA: 

UM OLHAR PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COMO 

REQUISITO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DE 2006  

 

Nosso objetivo nesse capítulo é discorrer sobre o histórico do curso 

de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina_ UEL, enfatizando a estrutura 

do curso mencionado a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia de 2006. Para tanto, apresentamos dados do projeto de pesquisa 

intitulado “Catalogação e Análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Pedagogia da UEL (2008-2012)”, bem como análises sobre como os discentes do 

curso de Pedagogia da UEL tem problematizado o curso, no sentido de 

entendermos o significado do curso a partir dessas produções, ou seja, os TCCs.  

Desse modo, temos a seguinte questão norteadora: quanto se 

expressa na inquietação dos alunos cujas pesquisas tomaram como tema o próprio 

curso o dilema entre trabalho pedagógico Docente e trabalho pedagógico Não 

Docente? 

O curso de Pedagogia é mais antigo que a UEL, propriamente dita, 

pois iniciou-se em Londrina na década de 1960 na Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Londrina (FFCLL). No entanto, as atividades iniciaram apenas em 1962. 

Conforme afirmam Maria Luiza Abbud e Marta Favaro: 

 
[...] a criação desse curso ocorreu por solicitação dos professores da 
escola normal aqui existente, no Colégio Mãe de Deus e na Escola 
Normal de Londrina, não se caracterizando como desdobramento de 
Cursos de Aperfeiçoamento uma vez que se têm indícios de que 
estes cursos tenham sido instalados em Londrina apenas na década 
de 1980. (2012, p. 24)  

 

No que tange à Escola Normal de Londrina, ao atender as 

determinações da Lei Orgânica de Ensino de 1946, oferecia a formação de 

professores em dois níveis, a saber: curso Normal Ginasial e curso Normal Colegial. 

É importante destacar que no Instituto de Educação, era possível oferecer os Cursos 

de Aperfeiçoamento, porém em Londrina o Instituto de Educação só foi criando em 

1963, ou seja, no mesmo período em que inicia o Curso de Pedagogia na FFCLL. 

Quanto à organização da estrutura curricular do curso de Pedagogia,  

assim como nos cursos de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
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da USP, bem como, na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, “tendeu a 

ser pautada tanto pelas disciplinas componentes da Escola Normal quanto dos 

Cursos de Aperfeiçoamento” (ABBUD e FAVARO, 2012, p.24). 

Como já afirmado no decorrer desse trabalho, desde seu início o 

curso de Pedagogia é marcado por crises, que por várias vezes resultaram em 

dúvidas quanto à existência do próprio curso. Assim, na tentativa de manter o curso 

foram realizadas ao longo da história da Pedagogia várias reformulações em âmbito 

nacional. No entanto, nosso olhar é voltado à realidade da Universidade Estadual de 

Londrina, a qual foi criada por meio do Decreto nº 18.110, de 28 de janeiro de 19702, 

apontando os três períodos delimitados por Abbud e Favaro, a saber: 

 

[...] de 1962 a 1973, em que encontramos uma formação única: 
licenciatura em Pedagogia, sistema de matricula seriado, em curso 
de 4 anos. Entre os anos de 1973 e 1992, encontramos a mudança 
para sistema de matrícula por disciplina (créditos) com a oferta de 
habilitações. A partir de 1992, o sistema de matrícula volta a ser 
seriado e o curso passa a oferecer primeiramente habilitações 
acopladas e depois de 2007 a formação do pedagogo sem 
explicitação de habilitações, ou seja, o curso propôs uma formação 
profissional única para todos os estudantes, agregando docência e 
gestão pedagógica nos espaços escolares e não escolares (2012, p. 
25).  

 

Assim, é perceber que a organização curricular do curso de 

Pedagogia, passou por idas e vindas, ou seja, num primeiro momento foi seriado e 

de formação única, em seguida foi sistema de créditos ofertando habilitações. Num 

terceiro momento volta a ser seriado e oferece habilitações, as quais são extintas a 

partir de 2007. Não podemos negar que essas mudanças abalam a constituição da 

identidade tanto do curso de Pedagogia, quanto do Profissional a ser formado por 

esse curso.  

Dos momentos citados acima, não aprofundaremos em todos os 

momentos, pois nosso objetivo nesse momento é abordar especificamente a 

implementação do Trabalho de Conclusão de Curso na matriz curricular da 

Pedagogia-UEL. Tal implementação é fruto do grupo de trabalho, organizado em 

2004, cujo objetivo foi à reformulação do curso de pedagogia.  

                                                 

2
 A criação da UEL foi decorrente da junção de cinco faculdades, sendo essas: Faculdade Estadual 

de Londrina; Faculdade Estadual de Filosofia, Letras de Londrina; Faculdade Estadual de 
Odontologia de Londrina; Faculdade de Medicina do Paraná e Faculdade Estadual de Ciências 
Econômicas e Contábeis de Londrina. 
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É interessante destacar que vários professores que na ocasião 

faziam parte desse grupo de trabalho, também participavam das discussões da 

ANFOPE, fato que contribuiu para que a proposta fixada em 2005 fosse composta 

por elementos que, no ano seguinte, fariam parte das Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Pedagogia, ou seja, a docência como base na formação do Pedagogo e o 

TCC como requisito indispensável para a formação desse profissional, antecipando 

assim a determinação das DCNs (2006) cujo um dos eixos da formação do 

pedagogo é à pesquisa. 

Ao assumir a docência como base na formação do pedagogo, o 

Departamento de Educação da UEL, afirma que: 

 
[...] as Habilitações “Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 
Médio” e “Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental” 
compõem a base comum do Curso, sendo obrigatórias a todos os 
estudantes. Estes terão a oportunidade de realizar uma opção por 
uma outra habilitação, ao final da terceira série: “Magistério para a 
Educação Infantil” ou “Orientação Educacional e Supervisão Escolar”  
(UEL, 2005, p. 5) 

 

Diante das disciplinas que compõem a o currículo do curso em 2005, 

cujo objetivo era a formação do:  

 
Pedagogo com visão da totalidade do trabalho docente e não 
docente para atuar em: Magistério das Matérias Pedagógicas do 
Ensino Médio; Magistério para as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental; Magistério para a Educação Infantil; Orientação e 
Supervisão Escolar (PPP. PEDAGOGIA –UEL, 2005, p. 7). 

 

Percebe-se então que, no currículo de 2005, mantiveram-se as 

habilitações. Situação que será modificada na organização do currículo de 2007 que 

foi organizado no sentido de atender aos requisitos das DCNs, ou seja, a supressão 

das habilitações. 

É notório que, a partir do currículo de 2005, existiam duas disciplinas 

as quais tinham por objetivo que o discente elaborasse o TCC. Essas duas 

disciplinas diziam respeito a Trabalho de Conclusão de Curso I, que fazia parte das 

disciplinas do 3º ano do curso e Trabalho de Conclusão de Curso II, disposta no 4º 

ano. Faz-se necessário lembrar que antes do ano de 2005, o TCC não fazia parte do 

processo de formação do Pedagogo. 
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Com duração de 4 anos no curso de Pedagogia, a primeira turma a 

defender o TCC, o fez no ano de 2008. A seguir, apresentaremos os resultados 

alcançados por meio da catalogação e análise dos TCCs de 2008 a 2012. 
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4.1 O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA: UM ESTUDO A 

PARTIR DA PRODUÇÃO DISCENTE 

 

Nas últimas décadas, a pesquisa em História da Educação, tem 

ampliado seu horizonte de pesquisa, no intuito de entender e dar voz aqueles que 

por muito tempo foram silenciados. Para Eliana Lopes e Ana Maria Galvão (2005), 

as pesquisas recentes vêm valorizando, por exemplo, o ambiente interno das 

instituições, tais como os aspectos físicos, as pinturas, os desenhos, as fotografias, 

bem como as produções discentes e da comunidade escolar como um todo. 

Concordando com a perspectiva das referidas autoras, 

compreendemos que a produção discente contribui de forma significativa para a (re) 

construção da História, em nosso caso específico História do Curso de Pedagogia 

da UEL, visto que trazem à tona impressões, memórias e experiências de sujeitos 

que fizeram parte da trajetória do curso.  

Assim, nesse momento apresentaremos considerações acerca dos 

resultados alcançados por meio do Projeto de Iniciação Científica, que aconteceu 

em dois momentos: no primeiro tivemos a “Catalogação e Análise dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso de Pedagogia da UEL (2008-2011)” e no segundo tivemos a 

“Catalogação e Análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Pedagogia da UEL 

(2012)”. Ambos as temáticas estiveram vinculadas a uma pesquisa maior, sendo 

essa, “Localização e catalogação de fontes para pesquisa da história das instituições 

escolares e não escolares de Londrina”.  

Os objetivos do projeto de iniciação científica em seus dois 

momentos foram catalogar os TCCs apresentados de 2008 a 2012 e analisar 

especificamente os TCCs do curso de Pedagogia da UEL, que trouxeram temáticas 

acerca do curso, buscando identificar como os acadêmicos desse curso têm 

problematizado sua formação.  

Inicialmente, o recorte temporal foi delimitado entre os anos de 2008 

a 2011, justifica-se esse período, pois sendo o TCC uma atividade acadêmica 

implantada no curso de Pedagogia por meio do currículo de 2005, quando o curso 

tinha duração de quatro anos, tem-se então a primeira turma a defender TCC no ano 

de 2008, com isso seguimos pelos anos de 2009, 2010 e 2011. 

 Entretanto, em um segundo momento decidimos catalogar e 

analisar os TCCs defendidos no ano de 2012, ano esse em que ingressei na UEL e 
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também bem específico, visto que foi a última turma a se formar em quatro anos, em 

função da reformulação ocorrida no ano de 2010 quando o curso passou a ter 

duração de quatro anos e meio.  

Nesse sentido, convém destacar que no ano de 2013 não houve 

apresentação de TCC, pois a primeira turma formada no currículo de 2010 

apresentou o TCC no final do primeiro semestre de 2014. Não contemplamos 

naquela pesquisa os TCCs dos anos de 2014 e 2015, uma vez que esses não 

haviam defendidos e, durante a realização do presente trabalho, eles não estavam 

disponíveis no site do curso.  

Com intuito de nortear o presente TCC, como já informado, 

elaboramos um problema para nortear as nossas discussões, a saber: quanto se 

expressa na inquietação dos alunos cujas pesquisas tomaram como tema o próprio 

curso o dilema entre trabalho pedagógico Docente e trabalho pedagógico Não 

Docente?  

Diante da problemática tivemos por objetivo compreender o dilema 

entre o Trabalho Docente e o Trabalho Não Docente no curso de Pedagogia da 

UEL. Para tanto, buscamos na literatura conceituar o Trabalho Docente e o Trabalho 

Não Docente, bem como nos dados levantados por meio do projeto de iniciação 

científica já apresentada nesse trabalho. Dados que julgamos relevantes para 

identificarmos e compreendermos quais os temas discutidos pelos discentes do 

curso de Pedagogia da UEL, quantos discutiram sobre Trabalho Docente e Trabalho 

não Docente no TCC, a fim de relacionar as temáticas dos alunos com a literatura 

estudada. 

No recorte temporal de 2008 a 2012, foi possível catalogar 474 

TCCs, distribuídos nas áreas de conhecimentos que compõem o curso de 

Pedagogia. A tabela a seguir permite visualizar em detalhes esses dados. 
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Tabela 2 – TCCs catalogados de 2008 a 2009 

ÁREA DE CONHECIMENTO 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

por 

área 

Didática 1

4 

1

4 

1

5 

1

2 

 

23 

 

78 

Filosofia da Educação 0

6 

0

3 

0

5 

0

6 

 

06 

 

26 

Formação de Professores
3
 3

4 

3

1 

2

3 

2

4 

 

0 

 

112 

História da Educação 0

3 

0

4 

0

4 

0

7 

 

09 

 

27 

Psicologia da Educação 1

6 

1

6 

1

9 

2

0 

 

31 

 

102 

Políticas e Gestão da Educação 2

2 

1

4 

1

5 

2

6 

1

7 

 

94 

Formação Docente para os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

1

0 

 

10 

Formação Docente para a Educação Infantil 0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

 

25 

 

25 

Total por ano 9

95 

8

82 

8

81 

9

95 

 

121 

 

474 

      Fonte: (www.uel.br/ceca/pedagogia) elaborado por (IVASHITA e SILVA, 2015, p.3). 

 

Dos 474 TCCs catalogados, 35 desses discutem temáticas 

referentes ao curso de Pedagogia da UEL, os quais estão distribuídos da seguinte 

forma: 

 

 

 

                                                 

3
 Diante a necessidade de organização do Departamento de Educação da UEL, esse está dividido em 

áreas de conhecimento. Tais áreas passaram por diferentes transformações ao longo da história do 
curso de Pedagogia. De acordo Com Leoni Maria Padilha Henning (2012, p. 71) atualmente temos as 
seguintes áreas: “Didática; Filosofia e Educação; Formação Docente para a Educação Infantil; 
Formação Docente para anos iniciais do ensino Fundamental; História da Educação; Políticas e 
Gestão da Educação”. Na tabela acima elencamos: Formação de professores, pois no site do Curso 
encontramos essa nomenclatura no que diz respeito aos Tccs de 2008 a 2011. No entanto, devido a 
mudanças internas houve a separação entre Educação Infantil e Séries Iniciais. Tal situação justifica 
o fato de que somente em 2012 catalogamos Tccs referentes a essas duas áreas, bem como, o fato 
de não termos TCCs de Formação Docente no ano de 2012, na tabela supracitada. 

http://www.uel.br/ceca/pedagogia
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Tabela 3 – TCCs que problematizam o curso de Pedagogia da UEL 
2
0
0
8

 

 
1. O seminário como técnica de ensino e avaliação no curso de Pedagogia da UEL 

2. A autoavaliação no curso de Pedagogia: do real ao desejável 

3. Mapeamento das funções ocupadas por egressos do curso de Pedagogia da UEL na 

rede Pública Estadual  

4. Teorias pedagógicas na formação de pedagogos da Universidade Estadual de 

Londrina: currículo 1998 

5. A formação inicial do pedagogo e o dilema entre a teoria e a prática  

6. As metodologias de ensino facilitadoras da aprendizagem no curso de Pedagogia.  

7. O papel da Didática na formação do pedagogo 

2
0
0
9

 

8. Características do bom professor na percepção de alunos do 4º ano de Pedagogia 

da Universidade Estadual de Londrina 

9. História do curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina: 1990 A 2005 

10. Tempo pedagógico e tempo administrativo na formação de professores 

11. Avaliação da aprendizagem: das concepções às práticas de um curso de Pedagogia 

12. A contribuição do curso de Pedagogia da UEL para a formação de professores da 

EJA 

2
0
1
0

 

13. A formação do professor de educação infantil no curso de Pedagogia da UEL na 

percepção de seus egressos 

14. Avaliação da aprendizagem no ensino superior: teoria e prática no curso de 

Pedagogia da UEL 

15. A percepção dos alunos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina em relação à avaliação da aprendizagem 

16. Procedimentos de avaliação da aprendizagem no curso de Pedagogia da UEL 

17. História do curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina: docência 

para as séries iniciais do ensino fundamental de 1990 a 2005 

18. Significações de indisciplina na escola: o olhar dos alunos do quarto ano do curso de 

Pedagogia 

19. A contribuição do estágio curricular obrigatório na formação inicial de professores da 

Educação Infantil 

20. A presença dos temas família e violência nos estudos de trabalho de conclusão de 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina 

2
0
1
1

 

21. As expectativas profissionais dos alunos nos anos de formação no curso de 

Pedagogia da UEL 

22. A realização do trabalho de conclusão de curso: a perspectiva dos alunos do curso 

de Pedagogia da UEL 

23. Formação docente para a educação infantil: a trajetória do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina 

24. Relação entre estágio não obrigatório, formação do Pedagogo e naturalização das 
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condições do trabalho docente: estudo com estudantes do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina 

25. A pesquisa na formação do pedagogo: Análise sobre o trabalho de conclusão de 

curso na opinião do curso de Pedagogia 

26. Formação do pedagogo para atuar em espaços não-formais: um estudo a partir da 

análise do currículo de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina 

2
0
1
2

 

27. Laboratório dos Anos Iniciais do Curso de Pedagogia: um histórico do programa 

28. O trabalho docente no curso de pedagogia: o que dizem os professores 

29. Avaliação da aprendizagem no curso de Pedagogia: instrumentos utilizados para 

acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos 

30. Contribuições dos trabalhos de conclusão de curso da área da Didática para o curso 

de Pedagogia da UEL 

31. O olhar dos estudantes sobre as atividades acadêmicas desenvolvidas no curso de 

Pedagogia da UEL 

32. Catalogação dos relatórios de estágio da disciplina de Educação Infantil (2005 e 

2009) do curso de Pedagogia 

33. Estratégias de leitura em textos de estudo utilizadas por alunos recém-ingressos e 

formandos de um curso de Pedagogia 

34. Orientações motivacionais dos acadêmicos do curso de Pedagogia de uma 

instituição pública em relação às disciplinas de Filosofia 

35. Percepções de formandos de um curso de Pedagogia sobre leituras de estudo 

prescritivas 

Fonte: Elaborado pela autora como base nas pesquisas de (IVASHITA e SILVA, 

2015) 

 

 Como resultado da pesquisa desenvolvida, pudemos apresentar a 

catalogação dos Trabalhos de Conclusão de curso aos quais tivemos acesso, ou 

seja, 474 trabalhos, dos quais nos debruçamos sobre 35, já que esses 

problematizam o curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 

Diante dos títulos e objetivos dos trabalhos apresentados do ano 

2008 a 2012, bem como leitura e análise que realizamos desses trabalhos, visando 



 61 

responder à seguinte questão: quais os temas discutidos pelos discentes do curso 

de Pedagogia da UEL, quantos discutiram sobre Trabalho Docente e Trabalho não 

Docente no TCC? Encontramos discussões acerca das temáticas, a saber: 

Instrumentos avaliativos; Teorias Pedagógicas; Dilema entre Teoria e Prática; 

Metodologias de Ensino; Funções do Pedagogo; Características do bom professor; 

História do Curso de Pedagogia; Formação de Professores; Concepções Discentes; 

Estágio Curricular; Currículo de Pedagogia; Laboratório dos Anos Iniciais; Trabalho 

não Docente; Atividades acadêmicas. 

Diante dos TCCs que abordam o curso de Pedagogia da UEL, a 

maioria, 33 dos 35 trouxeram discussões acerca do Trabalho Docente, visto que 

problematizaram o curso no sentido de levantar dados e compreender aspectos 

condizentes como o trabalho docente, ou seja, avaliação, metodologias de ensino, a 

contribuição de disciplinas para a atuação do professor, perfil do bom professor, a 

importância os estágios para a prática docente.  

Cabe ainda destacar que os autores de trabalhos que abordaram os 

aspectos mencionados, buscaram por meio de entrevistas ou questionários coletar 

as concepções de discentes do curso de Pedagogia. Fato esse que consideramos 

de extrema relevância, pois para compreender sobre as influências das 

transformações do curso, faz se necessário buscar as impressões dos sujeitos que 

fazem parte desse processo, pois sabemos que a Lei é comum a um dado espaço e 

tempo, porém a forma como essa foi interpretada depende dos indivíduos que fazem 

parte do contexto.  

 Entendendo Trabalho Docente como uma atividade no qual o 

professor, dedica-se ao seu objeto de trabalho, que diz respeito a outro ser humano, 

Configurando assim um trabalho interativo por natureza (cf. MAURICE TARDIF, 

2005). 

Enquanto que os demais trabalhos, ou seja, 2 abordam o curso de 

Pedagogia da UEL a partir de problemáticas relacionadas ao trabalho não docente, 

abordam temas como, (a) funções ocupadas pelo Pedagogos egressos no curso de 

Pedagogia na rede Estadual de Londrina, sendo que na rede Estadual de Ensino, o 

pedagogo só pode atuar como gestor pedagógico, termo esse usado para substituir 

as funções de administrador Educacional, Orientador Escolar e Supervisor Escolar. 

(b) dilema entre teoria e prática, tema esse que pudemos perceber discussões 
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desde a criação do curso de Pedagogia, visto que qual seria sua função formar para 

a Docência ou para o cientista da educação. 

Por trabalho não docente entendemos as ações de administrar, 

orientar e supervisionar que como já mencionado nesse trabalho, por anos se 

constituíram como habilitações do curso de Pedagogia e que por meio das DCNs/ 

2006 foram extintas. 

Diante de tais dados, podemos afirmar que o foco das pesquisas dos 

35 TCCs que problematizam o Curso de Pedagogia da UEL referiu ao trabalho 

docente, como apresentado em apêndice. É importante destacar que diante dos 

dados elencados não foi possível compreender quais as razões que levam os 

discentes a tomarem como norte questões relacionadas ao trabalho docente. Diante 

disso, pontuamos a necessidade de novas pesquisas sobre a temática visando à 

construção de um arcabouço de conhecimentos acerca do curso de Pedagogia, em 

específico, ao dilema entre Trabalho Docente e Trabalho não docente.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Visando contextualizar nosso trabalho, abordamos o conceito de 

Pedagogia, bem como traçamos um panorama histórico desde as Escolas Normais a 

criação do curso de Pedagogia em 1939, pois o estudo realizado evidenciou que as 

Escolas Normais são a gênese dos cursos de Pedagogia no Brasil.  

Por ser a Pedagogia um curso que, desde sua criação, apresentou 

falta de identidade, situação que pôs em questionamento sua razão de existir, 

julgamos pertinente apresentar diferentes momentos em que houve transformações, 

as quais visaram solidificar a formação e atuação do pedagogo. 

Como última Lei que regulamenta e orienta, em âmbito nacional, o 

curso de Pedagogia temos as DCNs/ 2006, que a nosso ver é tardia, considerando 

que o curso de Pedagogia existe em território brasileiro desde 1939. Além de que o 

próprio processo de elaboração das DNCs/2006 foi moroso, tal fato decorre do 

embate entre posicionamentos e interesses divergentes por parte dos que fizeram 

parte do processo de elaboração das propostas.  

Desse modo, cabe destacar que, embora as DCNs/2006 tenham 

sido aprovadas, não existe consenso no que se refere à formação do Pedagogo, 

visto que alguns defendem que ao Pedagogo cabe a docência, e esse é o discurso 

presente nas Diretrizes, enquanto que outros defendem que o foco do curso deveria 

ser a pesquisa. 

Visando aprofundar sobre o curso de Pedagogia, fomos norteados 

pela seguinte inquietação: quanto se expressa na inquietação dos alunos do curso 

de Pedagogia da UEL, cujas pesquisas tomaram como tema o próprio curso o 

dilema entre trabalho pedagógico Docente e trabalho pedagógico Não Docente?  

Na ânsia de respondê-la, trouxemos o histórico do curso de 

Pedagogia e catalogamos os TCCs apresentados de 2008 a 2012, ao todo 

catalogamos 474.  

No entanto, diante do objetivo da pesquisa focamos as análises em 

35 desses trabalhos, pois seus autores problematizam o próprio curso, ou seja, a 

Pedagogia. Com isso, percebemos que 33 desses trabalham em temáticas 

relacionadas ao Trabalho Docente, enquanto que os outros 2 problematizaram o 

Trabalho não docente. Diante de tais dados, compreendemos que no curso de 
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Pedagogia da UEL, considerando a temática abordada nas pesquisas para TCC 

realizadas pelos alunos a docência aparece como tema mais frequente. 

Sabemos que nossas discussões não esgotam nesse trabalho, pois 

tal realização trouxe-nos outras inquietações relacionadas à compreensão do curso. 

Por fim, compreendemos que o desenvolvimento desse trabalho foi relevante, pois 

contribuiu para a (re) construção da História do curso de Pedagogia da UEL, 

considerando os sujeitos principais desse curso, ou seja, os discentes e suas 

percepções e problemáticas acerca do curso, que nesse trabalho foi representado 

pelo Trabalho de Conclusão de Curso.  
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APÊNDICE A – Curso de Pedagogia da UEL pesquisados nos TCCs (2008 a 2012) 

 

Após a catalogação dos TCCs apresentados no ano de 2008, 

identificamos 8 trabalhos que problematizam o curso de Pedagogia da UEL. A saber: 

O primeiro trabalho teve como título “O seminário como técnica de 

ensino e avaliação no curso de Pedagogia da UEL”, cujo objetivo foi “discutir e 

analisar o uso de seminário no curso de Pedagogia na UEL” (SILVA, 2008, p. 6 

O segundo trabalho teve como título “A auto-avaliação no curso 

de Pedagogia: do real ao desejável”, cujo objetivo foi “determinar o potencial de 

auto regulação presente nas práticas de auto-avaliação efetivadas no curso de 

Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina” (RIBEIRO, 2008, 

p. 4).  

No terceiro trabalho o título foi “Mapeamento das funções 

ocupadas por egressos do curso de Pedagogia da UEL na rede pública 

Estadual” e teve por objetivo “identificar o que o pedagogo formado na 

Universidade Estadual de Londrina tem realizado no seu lócus de trabalho, tendo 

como referência a rede pública Estadual” (ANDRADE, 2008, p. 5).  

No quarto trabalho, o qual teve como título “Teorias pedagógicas 

na formação de pedagogos da Universidade Estadual de Londrina: currículo 

1998”, cujo objetivo foi “analisar a difusão de teorias pedagógicas no curso de 

graduação em Pedagogia da Universidade estadual de Londrina” (ROCHA, 2008, 

p.6)  

O quinto trabalho teve como título “A formação inicial do 

pedagogo e o dilema entre teoria e a prática”, no qual o objetivo foi 

“Compreender as deliberações que relacionam a formação inicial do pedagogo com 

a sua atuação profissional” (SOUZA, 2008, p. 4).  

O sexto trabalho intitulado “As metodologias de ensino 

facilitadoras da aprendizagem no curso de Pedagogia”, teve os seguintes 

objetivos:  

Realizar estudos que permitam aprofundamento teórico nas questões 
referentes à metodologia de ensino; reconhecer quais são os 
indicadores de uma metodologia de ensino que são favorecedores de 
uma melhor aprendizagem de acordo com os alunos de Pedagogia 
(BRITO, 2008, p.2).  
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O sétimo e último trabalho apresentado em 2008 que discute o curso 

de Pedagogia da UEL, teve como título “O papel da Didática na formação do 

Pedagogo”, teve por objetivo “refletir a respeito da importância e do papel da 

dimensão didático-pedagógica na formação de professores e em especial na 

formação de pedagogos” (CAMPOS, 2008, p. 6).  

Catalogamos e identificamos 5 trabalhos defendidos em 2009, os 

quais problematizam o curso de Pedagogia da UEL. Com isso apresentamos a 

seguir essas produções. 

O primeiro trabalho que catalogamos tem como título 

“Características do bom professor na percepção de alunos do 4º ano de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina” teve o seguinte objetivo: 

“identificar por meio das histórias de vida, do cotidiano, das experiências, o porquê 

daqueles professores serem considerados “Bons Professores” entre seus pares e 

alunos” (NASCIMENTO, 2009, p.1  

O segundo trabalho foi assim intitulado: “História do curso de 

Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina: 1990 a 2005” e teve o 

seguinte objetivo: “analisar os currículos do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina no período compreendido entre 1990 a 2005, e o enfoque de 

atuação, docência e gestão, dado na formação do pedagogo” (CARDOZO, 2009, 

p.6).  

Enquanto que o terceiro trabalho, cujo título foi “Tempo pedagógico 

e tempo administrativo na formação de professores”, no qual os objetivos foram:  

Compreender como ocorreu a incorporação dos princípios da 
Administração pela Educação; Analisar as implicações da 
Administração na formação de professores; identificar a percepção 
dos alunos em relação ao tempo pedagógico e administrativo do 
quarto ano de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 
(CAMARGO, 2009, p. 7)  

  

O quarto trabalho, “Avaliação da aprendizagem: das concepções 

às práticas de um curso de Pedagogia”, e teve como objetivo “apreender as 

concepções de avaliação da aprendizagem junto aos formandos do Curso de 

Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina, analisando-as sob o foco dos 

modelos epistemológicos e pedagógicos”.  

O quinto e último trabalho sobre o curso de Pedagogia do ano de 

2009, foi assim intitulado: “A contribuição do curso de Pedagogia da UEL para a 
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formação de professores da EJA”, e teve os seguintes objetivos: “contextualizar a 

EJA no processo histórico da educação brasileira contemporânea e analisar as 

contribuições do curso de Pedagogia na formação de professores de EJA” 

(CARVALHO, 2009, p.6).  

No ano de 2010, identificamos 8 trabalhos que abordam o curso de 

Pedagogia da UEL, a seguir temos um panorama do conteúdo abordado nesses. 

O primeiro trabalho teve como título “A formação do professor de 

Educação Infantil no curso de Pedagogia da UEL na percepção de seus 

egressos”, e objetivou-se “discutir e problematizar a formação do pedagogo 

formado no curso de Pedagogia da UEL em relação à educação infantil com vistas 

ao aprimoramento desta formação” (NORATO, 2010, p.5).  

O segundo trabalho, “Avaliação da aprendizagem no Ensino 

Superior: teoria e prática no curso de Pedagogia da UEL” apresentou o seguinte 

objetivo “analisar os aspectos positivos e negativos da relação teoria e prática da 

avaliação da aprendizagem no 3º ano de Pedagogia da UEL”.  

O terceiro trabalho “A percepção dos alunos do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina em relação à avaliação da 

aprendizagem”, teve os seguintes objetivos “Reconhecer qual a interpretação que 

os alunos fazem do processo de avaliação que vivenciam e identificar como ele 

ajuda a pensar suas futuras práticas avaliativas”.  

No quarto trabalho, “Procedimentos de avaliação da 

aprendizagem no curso de Pedagogia da UEL”, o objetivo foi “pesquisar a 

avaliação da aprendizagem no curso de Pedagogia da UEL” (CORDEIRO, 2010, p. 

6).  

No quinto trabalho, cujo título foi “História do curso de Pedagogia 

na Universidade Estadual de Londrina: docência para as séries iniciais do 

ensino fundamental de 1990 a 2005” teve por objetivo “compreender e identificar 

as mudanças relacionadas à formação do pedagogo docente das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental nas três adequações curriculares propostas ao Curso de 

Pedagogia da UEL no período compreendido entre 1990 a 2005” (ALMEIDA, 2010, 

p.4).  

Enquanto que o sexto trabalho, intitulado, “Significações de 

indisciplina na escola: o olhar dos alunos do quarto ano do curso de 
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Pedagogia”, cujo objetivo foi “investigar as significações de alunos do quarto ano do 

curso de Pedagogia sobre a indisciplina na escola” (SOUZA, 2010, p. 6).  

No sétimo trabalho intitulado “A contribuição do estágio curricular 

obrigatório na formação inicial de professores da Educação Infantil”, no qual o 

objetivo foi “investigar e refletir como as práticas de estágio curricular obrigatório do 

curso de Pedagogia contribuem para a formação de professores que irão atuar na 

Educação Infantil” (SANTOS, 2010, p. 6).  

O oitavo e último trabalho defendido em 2010 teve como título “A 

presença dos temas família e violência nos estudos de trabalho de conclusão 

de curso da Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina”, cujo objetivo foi 

“analisar os Trabalhos de Conclusão de Curso do período de 2008 a 2009 do curso 

de Pedagogia para identificar os temas violência e família e com isso a necessidade 

de pautar a temática no curso de formação inicial do pedagogo” (NEVES, 2010, p. 

9).  

No ano de 2011, pudemos catalogar 6 trabalhos que problematizam 

o curso, a seguir apresentamos de forma mais detalhada cada um deles. 

O primeiro cujo título foi “As expectativas profissionais dos 

alunos nos anos de formação no curso de Pedagogia na UEL”, em que os 

objetivos foram “identificar quais as expectativas profissionais dos alunos em relação 

à sua formação no curso de pedagogia na UEL; verificar se as expectativas 

profissionais dos alunos do curso de pedagogia foram mantidas ao longo do 

processo de formação e quais se concretizaram” (FERREIRA, 2011, p. 8). 

  O segundo trabalho intitulado “A realização do trabalho de 

conclusão de curso: a perspectiva dos alunos do curso de Pedagogia da UEL”, 

o qual teve por objetivo “discutir e analisar a realização do TCC no curso de 

pedagogia da UEL, buscando verificar seus significados e contribuições para a 

formação docente” (DIAS, 2011, p. 6).  

 O terceiro trabalho teve o seguinte título “Formação docente 

para a Educação Infantil: a trajetória do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina”, o qual teve o seguinte objetivo “conhecer o interesse dos 

alunos que cursam a 1º e a 4º ano do curso de pedagogia da UEL de 2010 em atuar 

como docente na Educação Infantil, e também como o currículo do curso da UEL 

tem auxiliado a preparação dos alunos nesta área” (BURITY, 2012, p. 12).  
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Enquanto que o quarto trabalho teve como título “Relação entre 

estágio não obrigatório, formação do pedagogo e naturalização da condição 

do trabalho docente: estudo com estudantes do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina”, cujo objetivo foi “analisar as condições de 

trabalho do estagiário no estágio não obrigatório de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, bem como a relevância do estágio na formação do Pedagogo” 

(PACHEGO, 2011, p. 7).  

O quinto trabalho, “A pesquisa na formação do Pedagogo: 

análise sobre o trabalho de conclusão de curso na opinião dos alunos do 

curso de Pedagogia”, o qual teve por objetivo “analisar a importância da pesquisa 

na formação do pedagogo, enfocando o processo de construção do TCC e sua 

importância na opinião dos alunos do curso de Pedagogia”. 

No sexto e último trabalho, a “Formação do pedagogo para atuar 

em espaços não-formais: um estudo a partir da análise do currículo de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina”, teve o seguinte objetivo 

“analisar o currículo do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), a fim de identificar e compreender os fundamentos teóricos referentes à 

formação do pedagogo para atuação desse profissional em espaços de educação 

não formal” (MACIONI, 2011, p. 7).  

No ano de 2012 catalogamos 9 TCCs que problematizam o curso. 

Desse modo, a seguir apresentamos uma breve apresentação sobre os trabalhos 

elencados. 

O primeiro trabalho defendido em 2012 que discute sobre o curso de 

Pedagogia da UEL tem como título “Laboratório dos Anos Iniciais do Curso de 

Pedagogia: um histórico do programa” e, teve os seguintes objetivos: 

  

[...] historicizar a implantação do Laboratório de Ensino do curso de 
Pedagogia, descrevendo as ações previstas e mandamento 
planejadas pelo mesmo, bem como, o impacto de seus objetivos e 
atividades na formação inicial e continuada dos licenciandos do 
curso. Igualmente, buscou-se ampliar os dados históricos da 
implantação do laboratório de ensino e descrever fatos que ainda 
não eram conhecidos por mim e por muitos que atuam no 
departamento de Educação. (SANTOS, 2012, P. 10)  

 

No segundo trabalho, defendido em 2012, “O trabalho docente no 

curso de pedagogia: o que dizem os professores” discutiu sobre a “Síndrome de 
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Burnout na realidade dos educadores”. O objetivo principal desse trabalho foi 

“reconhecer, no trabalho do docente do curso de Pedagogia, uma possível 

sobrecarga de atividades e funções” (UTIYAMA, 2012, p.7).  

O terceiro trabalho que aborda o curso de Pedagogia, também 

apresentado em 2012, cujo título é “Avaliação da aprendizagem no curso de 

Pedagogia: instrumentos utilizados para acompanhar o desempenho 

acadêmico dos alunos”. 

Os objetivos do trabalho foram:  

Aprofundar conceitos relativos a avaliação da aprendizagem na 
Educação Superior; caracterizar quais são os instrumentos mais 
utilizados no Curso de Pedagogia para avaliar a aprendizagem e 
reconhecer quais os instrumentos da avaliação da aprendizagem no 
curso de pedagogia que na opinião dos alunos, traduzem um 
diagnóstico mais realista do processo. (BEZERRA, 2012, p.13)  

  

Já o quarto trabalho apresentado em 2012, que aborda o curso de 

Pedagogia e teve como título “Contribuições dos trabalhos de conclusão de 

curso da área da Didática para o curso de Pedagogia da UEL”, o trabalho foi 

orientado por uma professora da área de Didática. Os objetivos foram: 

Identificar quais as temáticas mais recorrentes da área de didática 
nos TCCs do curso de Pedagogia da UEL de 2009 e 2010 e também 
reconhecer quais as contribuições da realização do TCC sob a ótica 
dos alunos, descritas nas considerações finais dos trabalhos. (GALLI, 
2012, p. 8)  

 

O quinto trabalho elencado na nossa pesquisa que também foi 

apresentado em 2012, O título do trabalho foi “o olhar dos estudantes sobre as 

atividades acadêmicas desenvolvidas no curso de Pedagogia da UEL”, e teve 

como objetivo “analisar as possibilidades na formação do pedagogo na UEL com 

base na literatura, no PPP do curso e nas dificuldades e desafios identificados em 

consulta aos estudantes”. 

O sexto trabalho que problematiza o curso de Pedagogia da UEL, 

também apresentado em 2012, teve como título “Catalogação dos relatórios de 

estágio da disciplina de Educação Infantil (2005 e 2009) do curso de 

Pedagogia”. 

O objetivo do trabalho supracitado foi:  

[...] compreender e elencar as principais contribuições, da disciplina 
de Estágio em Educação Infantil, para a formação do Pedagogo, a 
partir, das reformulações curriculares propostas ao Curso de 
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Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no período 
de 2005 a 2009. (ALMEIDA, 2012, p.10)  
 

O sétimo trabalho, por nos catalogado teve como título “Estratégias 

de leitura em textos de estudo utilizadas por alunos recém-ingressos e 

formandos de um curso de Pedagogia”, e teve por objetivos, [...] “reconhecer e 

comparar as estratégias de leitura, em duas etapas, a saber: quando os alunos 

estavam iniciando a graduação (1ª série) e ao concluí-la (4ª série)” (GÓES, 2012, p 

14).  

O oitavo TCC que aborda sobre o curso de Pedagogia teve o 

seguinte título “Orientações motivacionais dos acadêmicos do curso de 

Pedagogia de uma instituição pública4 em relação às disciplinas de Filosofia”. 

E teve por objetivo “investigar e analisar comparativamente as orientações 

motivacionais dos acadêmicos matriculados na disciplina de Filosofia e Educação do 

Curso de Pedagogia de uma Instituição Pública” (AMARO, 2012, p.8).  

O nono e último TCC apresentado em 2012, que aborda sobre o 

curso de Pedagogia da UEL teve tem o seguinte título “Percepções de formandos 

de um curso de Pedagogia sobre leituras de estudo prescritivas”. Esse trabalho 

teve por objetivo investigar as relações que os alunos formandos do curso de 

pedagogia estabelecem com a leitura. (KITO, 2012, p. 12).  

 

                                                 

4
 Na leitura do trabalho entendemos que a Instituição referida pela autora, diz respeito a UEL. 


