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Resumo 

Esta pesquisa objetiva revelar algumas potencialidades e fragilidades que a 
nova proposta curricular apresentada pela Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Pedagogia de 2006 – DCNPC/2006, trouxeram a formação 
dos pedagogos, em especial ao curso de pedagogia da Universidade Estadual 
de Londrina. A abordagem desta temática está no desejo de se compreender 
de que forma as reformas curriculares pós LDB de 1996, expressas pela 
DCNCP/2006 contribuiram para a construção de um curso de pedagogia capaz 
de responder as expectativas estabelecidas pelo sistema de educação 
brasileiro, tendo como aporte teórico os estudos de Saviani (2007 e 2010), 
reconhecendo que o  currículo  não  apenas  como um documento ou 
identidade, mas também uma relação que envolve poder Silva (2007). A 
pesquisa será desenvolvida através de estudos teóricos e documentais, e 
também entrevista com dez (10) pedagogos, 5 ex-alunos da UEL e 5 
graduandos do curso. Os dados bem com os estudos permitirão elaboração de 
reflexões e análise apoiados em Trivinõs (1987)  e Ludke & André (1996) para 
se atender ao objetivo proposto para esta pesquisa.  

 

Palavras-chave: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 
Reforma curricular. Pedagogia.  

 

INTRODUÇÃO:  

O currículo expressa uma concepção que se baseia na maneira em como está 
estruturado o conceito de mundo de determinado contexto, como afirma SILVA 
(2007), é um documento de identidade, que revela uma trajetória, uma história, 
uma identidade, um discurso, uma relação de poder.  
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Este projeto de pesquisa se fará em torno da temática: Reforma curricular do 
curso de pedagogia apresentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Pedagogia – Resolução do CNE-CP nº 01 de 2006 – DCNCP/2006 , 
com o enfoque nas implicações que o curso de pedagogia sofreu.  

A abordagem desta temática está no desejo de se compreender de que forma 
as reformas curriculares pós LDB de 1996, expressas pela DCNCP/2006 
contribuiram para a construção de um curso de pedagogia capaz de responder 
as expectativas estabelecidas pelo sistema de educação brasileiro. Por conta 
de o currículo ser uma questão não só de documento ou de identidade, mas 
também uma relação que envolve poder como afirma SILVA (2007), surgiu o 
interesse de investigar a influência que uma reforma curricular acarreta para o 
sistema educativo para onde esta é direcionada, e especificamente das 
DCNCP/2006 . 

O objetivo é revelar algumas potencialidades e fragilidades que a nova 
proposta curricular apresentada  pela DCNCP/2006, trouxe a formação dos 
pedagogos, em especial ao curso de pedagogia da Universidade Estadual de 
Londrina. 

 

Metodologia 

Este projeto de pesquisa objetiva revelar algumas potencialidades e 
fragilidades que a nova proposta curricular apresentada  pela DCNCP/2006, 
trouxe a formação dos pedagogos, em especial ao curso de pedagogia da 
Universidade Estadual de Londrina. Tendo este ambiente de pesquisa serão 
realizadas análises documentais nos projetos do curso de pedagogia de 2005, 
2007 e 2010, e entrevista com cerca de 5 ex-alunos do curso e 5 alunos do 
curso, para fins de elaboração de uma análise qualitativa que possibilite 
alçançar os objetivos previstos. Segundo TRIVIÑOS (1987),  o contexto, ou 
ambiente em que os sujeitos agem em suas atividades e portanto desenvolvem 
seu modo de vida, constitui-se em um determinante essencial para 
compreensão mais clara de suas atividades, neste caso a entrevista com 
pedagogos que atuam em escolas,  apresenta-se como um recurso importante 
para registro desta atividades. Além disso, faz-se necessário estudos e 
reflexões que possam garantir dentro dos limites de uma pesquisa qualitativa 
(LUDKE & ANDRÉ, 1996) a fidelidade da descrição dos dados colhidos e o que 
implica um planejamento minucioso do trabalho de pesquisa.  

Referencial teórico 

A formação do pedagogo, como afirma SAVIANI (2007), sempre foi 
desenvolvida de forma tradicional e conservadora, sem se levar em conta o 
real papel deste dentro do processo educativo, como ele afirma era uma 
formação de concepção produtivista.  

[...] Trata-se, em suma, daquilo que estou denominando concepção 
produtivista de educação” que, impulsionada pela “teoria do capital 
humano” formulada nos anos 50 do século XX, se tornou dominante 
no país a partir do final da década de 1960 permanecendo 
hegemônica até os dias de hoje (SAVIANI, 2007, p.121). 
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Em 1968 entrou em vigor a lei 5.540/68 que entre outras regulamentações, 
estabeleceu a formação de professores para atuação no ensino de 2º grau e o 
parecer  252/69,  que e regulamentou o preparo de especialistas destinados ao 
trabalho técnico: inspeção, planejamento, supervisão, orientação, entre outros, 
nos cursos de pedagogia.  

[...] Trata-se, em suma, daquilo que estou denominando “concepção 
produtivista de educação” que, impulsionada pela “teoria do capital humano” 
formulada nos anos 50 do século XX, se tornou dominante no país a partir 
do final da década de 1960 permanecendo hegemônica até os dias de hoje 
(SAVIANI, 2007, p.121). 

O pedagogo passou a ser reconhecido como garantidor da governabilidade da 
ditadura (1964-1985), ou seja sua formação e atuação estavam sincronizadas 
aos interesses do Estado, portanto conservadora e reprodutivista.  

A partir dos anos 80,  toma forma os movimentos de educadores que resistem 
ao poder instituído e questionam as reformas empreendidas durante a ditadura 
militar. (SAVIANI, 2006). Inseridos nestas  demonstrações também estavam  os 
questionamentos sobre o caráter científico da pedagogia, as suas 
aproximações com as ciências da educação (PIMENTA, 1996, P. 10), foi  
relevante também os questionamentos sobre a identidade do pedagogo.   “as 
ações dos educadores visavam à redefiniçao e à busca da identidade do curso 
de Pedagogia” (AGUIAR et al, 2006, p.4). 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 20 de 
dezembro de 1996, intensificou os debates sobre a identidade do pedagogo, 
bem como sobre a sua formação, pois  estabeleceu a  necessidade de 
regulamentações em vários aspectos de suas contradições. O Curso de 
Pedagogia, que até então formava profissionais para a docência, com  LDB de 
1996,  teve  debatido sua identidade, questionada  a formação do licenciado ou 
do bacharel. 

Os questionamentos sobre o sentido do curso de pedagogia, a formação do 
bacharel ou do docente tornaram-se intensos, e influenciaram a construção das 
Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia - (DCNCP), aprovada em 
2005, através do parecer nº 5 e, em 2006,  pela  resolução número  01 de 15 
de março em que apresenta a extinção de todas as habilitações ofertadas, 
inclusive Supervisão e Orientação, e estabelece que a formação deve voltar-se 
à:  

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos. (CNE/CP 1/2006) 

 

A opção pela extinção das habilitações expressa pela revogação do parecer 
CEF 252/69, na resolução do CNE/CP 01/2006, estabelece a formação do 
pedagogo, tendo a docência como base da formação. 
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Entende-se que a formação do licenciado em Pedagogia 
fundamenta-se no trabalho pedagógico realizado em espaços 
escolares e não escolares que tem a docência como base. Nesta 
perspectiva, a docência é compreendida como ação educativa e 
processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações 
sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 
princípios e objetivos da Pedagogia. (Parecer/CNE 05/2005). 

 

Aguiar et al (2006), considera que as  DCNCP, apontam para uma “uma nova 
concepção da educação, da escola, da pedagogia, da docência, da 
licenciatura” (p. 10), no qual “a docência [...] não é entendida no sentido restrito 
do ato de ministrar aulas. O sentido da docência é ampliado, uma vez que se 
articula à idéia de trabalho pedagógico, a ser desenvolvido em espaços 
escolares e não-escolares” (AGUIAR et al, 2006, p.9).  

Tomando como referencias estas considerações, a identidade do pedagogo, a 
partir da DCNCP de 2006 é novamente reestruturada,  por dois eixos o primeiro 
é a docência e o segundo o caráter generalista, tendo a pesquisa como 
elemento articulador destes eixos, diante da extinção das habilitações.  
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