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Resumo  

O Curso de Pedagogia da IES investigada prevê a totalidade da formação para o 

trabalho pedagógico, entendida como preparo para o exercício do Magistério, nos 

diversos níveis de ensino e para a Gestão Pedagógica. Compreendendo os 

benefícios de desenvolver estudos acerca das Diretrizes que norteiam as ações 

expressas no Projeto Político Pedagógico, esta pesquisa pretende verificar a 

organização curricular do Curso em questão com vistas às metodologias e na 

organização da carga horária das disciplinas, no intuito de entender a relação entre 

essas informações, às publicações em torno das análises de propostas curriculares 

para a formação do Pedagogo Professor e do Gestor Educacional, e a percepção 

dos alunos, em relação às práticas pedagógicas adotadas no Curso para preparar o 

profissional em cada uma das áreas de atuação. Será realizado um levantamento do 

referencial teórico que aborda o assunto. Um estudo do Projeto Político Pedagógico 

do Curso, bem como a aplicação de um questionário aos alunos do quarto ano. 
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Introdução 

 

O Projeto Político Pedagógico - PPP do Curso de Pedagogia da instituição 

investigada tem por meta formar “o Pedagogo numa perspectiva de totalidade do 
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trabalho pedagógico para atuar em: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 

Médio; Magistério para o Ensino Fundamental ‘nos Anos Iniciais’; Magistério para a 

Educação Infantil e Gestão Pedagógica”. (LONDRINA, 2010, grifo nosso). O PPP 

prevê ainda a Pesquisa como princípio educativo.  

A docência como eixo base para o Curso de Pedagogia é um assunto que 

vem sendo pauta de discussões de estudiosos em eventos promovidos, por 

exemplo, pela ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação. “A assunção da base docente no curso de Pedagogia foi uma 

reinvindicação da ANFOPE desde o início da década de 1980.” (VIEIRA, 2011, 

p.132). Desde o ano de 2001 a ANFOPE (2001) apresenta discussões acerca do 

tema e de que forma as necessidades do público a ser atendido, por esses 

profissionais Pedagogos, em especial aqueles que vão trabalhar no sistema público 

de educação são considerados. Será que as diretrizes do Curso conseguem 

englobar as expectativas da sociedade para com esse profissional?  Vieira (2011) 

diz que “essa compreensão não restringe a docência às atividades pedagógicas em 

sala de aula”. A autora ainda questiona: “Quais as justificativas dos autores que são 

contrários a docência como base da formação do Pedagogo? Lembrando sempre 

que o docente formado deverá estar preparado para desenvolver outros trabalhos de 

natureza educativa.” (2011, p.132) Ou seja, o estudante de pedagogia deve ser 

preparado para extrapolar as atividades em sala de aula. Fica ainda uma questão: 

Essa perspectiva é a mesma que o mercado de trabalho tem com relação a 

formação do Pedagogo?  

O Curso de Pedagogia da IES investigada explicita em seu PPP, Art. 4ᵒ, 

cinco eixos para a formação: “I - educação e sociedade; II - conhecimento, currículo 

e gestão; III - conhecimento sobre a docência; IV - conhecimento sobre a pesquisa 

em educação e VI - estágio curricular obrigatório”. (LONDRINA, 2010). 

Considerando esta ampla formação será preciso compreender nesse estudo como 

ocorre a distribuição das disciplinas (ementas e carga horária) no tempo de duração 

do Curso. Para somente então compreender de que forma as práticas pedagógicas 

das disciplinas específicas são desenvolvidas para atender as características de 

cada área de atuação do Pedagogo, formado no respectivo Curso. 
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Metodologia 

 

A metodologia a ser aplicada neste trabalho consistirá três momentos. 

Primeiramente serão levantadas as informações do Curso no Portal Eletrônico da 

Instituição, ou seja, o PPP com seus elementos, currículo, matriz curricular, ementas 

e carga horária das disciplinas. Posteriormente será necessário realizar uma revisão 

bibliográfica buscando estudos sobre as Diretrizes Curriculares e suas implicações 

na formação do profissional Pedagogo. 

Para elucidar a questão sobre o aluno de Pedagogia receber a formação 

adequada para exercer a Docência e a Gestão, em um único Curso, tornar-se-á 

necessário conhecer a percepção dos alunos do último ano do Curso de Pedagogia 

da IES estudada, por meio de questionários. Gil (2008) aponta as vantagens desse 

tipo de Pesquisa e salienta que o questionário é um instrumento adequado para o 

desenvolvimento em diversas áreas. No caso da pesquisa em questão as vantagens 

em se usar do questionário são a flexibilidade em relação ao tempo que os 

pesquisados têm para responderem, sendo que estarão com os questionários sem a 

necessidade da presença do pesquisador. Nesse sentido, Gil (2008) ainda aponta 

outra vantagem, a de que o questionário “não expõe os pesquisadores à influência 

das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado.” (2008, p.141) 

 

 

Referencial Teórico 

 

No que tange a discussão sobre as normas que regem a formação do 

Pedagogo no Brasil acredita-se ser de fundamental importância as reflexões de 

Libâneo (2007) ele juntamente com Franco e Pimenta (2007) na mesma obra, 

comentam sobre o sentido da formação do Pedagogo que “Um dilema que salta aos 

olhos em relação à trajetória dos estudos sobre a pedagogia é aquele entre o seu 

sentido amplo e o sentido estrito, o primeiro como teoria da educação e da 

formação, o segundo como normas e orientações para o ensino.” (2007, p. 66) 

Para esses autores a Pedagogia deve ser formadora de profissionais 

reflexivos, comprometidos com seu papel na sociedade e que reflitam suas práticas, 
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ou seja, “[...] a pedagogia pode ser uma reflexão sistemática sobre as práticas 

educativas e para a ação educativa.” (PIMENTA; FRANCO; LIBÂNEO, 2007, p.66) 

Libâneo (2007) defende o pedagogo pesquisador, cientista, político-crítico, 

ele posiciona-se no sentido de que “Com isso, a Pedagogia passa a ser a 

interlocutora interpretativa das teorias implícitas na práxis e também a mediadora de 

sua transformação para fins cada vez mais emancipatórios. A prática docente sem a 

presença “cientificizadora” da Pedagogia torna-se tecnologia do fazer.” (2007, p. 68) 

Todavia, existe uma corrente defensora do papel da docência como base as 

formação do Pedagogo, Vieira (2011) diz que “[...] Ela é assumida num sentido 

amplo que objetiva permitir a formação de um pedagogo capaz de ser 

“simultaneamente um pesquisador e um técnico, professor articulador/gestor de 

conhecimentos/relações sociais considerando as diversas funções e práticas 

pedagógicas escolares ou não escolares existentes.” (2011, p.133-134) 
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