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RESUMO 

 

A pesquisa elaborada teve por finalidade realizar uma investigação sobre a 

atuação de docentes das séries iniciais do Ensino Fundamental, relacionando-a 

ao desenvolvimento das competências e habilidades alcançadas a partir de sua 

formação realizada em um Curso de Pedagogia. O universo dessa pesquisa foi 

um Instituto Superior de Educação, na região do grande ABC de São Paulo, 

tendo como sujeitos alunos egressos do Curso de Pedagogia, formados a partir 

de 2005, que exercem suas atividades profissionais em espaços escolares. A 

metodologia utilizada para essa pesquisa foi um estudo de caso realizado a 

partir da análise da proposta formativa de pedagogos da Instituição 

pesquisada, relacionada às competências e habilidades desenvolvidas nos 

alunos egressos. Realizamos também uma análise comparativa entre os 

sujeitos da pesquisa em relação à formação anterior ao Curso de Pedagogia. A 

pesquisa de campo foi desenvolvida com 17 alunos egressos que cursaram 

Pedagogia no Instituto Superior de Educação pesquisado, por meio da 

aplicação de um questionário encaminhado via e-mail. A partir do retorno dos 

questionários, foi analisado o nível de satisfação dos alunos egressos em 

relação à sua formação acadêmica, ficando evidente os aspectos defasados, 

detectados pelos sujeitos, a partir da prática docente que exercem. Com base 

nas informações do questionário, selecionamos seis alunos egressos: três que 

cursaram o ensino médio regular e três que cursaram o 2º grau com 

Habilitação para o Magistério ou o CEFAM, para a realização de entrevistas, 

com o objetivo de aprofundar informações sobre a atuação docente relacionada 

à formação. 

Palavras-Chave: Curso de Pedagogia – Formação e Atuação de Egressos – 

Legislação.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The research aimed at conducting an investigation on the performance of 

teachers who deal with the initial years of schooling (named as Fundamental 

Teaching – Ensino Fundamental) connecting this research to the development 

of competencies and abilities which have been obtained due to their superior 

level formation in a Pedagogy Course. The research was conducted in a 

Superior Level Educational Institution in the Great ABC area with six egressed 

students from the Pedagogy Course (who had been graduated since 2005) who 

perform their professil activies in school environments. The methodology used 

to conduct and analyse this research was a case study based on the analysis of 

a proposal on the formation of the pedaguoges in the Superior Level 

Educational Institution mentioned, relating the proposal to the competencies 

and abilities developed in the egressed students. One has also conducted a 

comparative research amongst the researched subjects regarding their school 

background formation before taking the Pedagogy Course. Research was 

conducted with 17 egressed students who took the Pedagogy Course at the 

Superior Level Educational Institution previously mentioned by applying a 

questionnaire sent by e-mail. After questionnaires were responded and sent 

back, one analysed the level of satisfaction of egressed students regarding their 

academic formation and it became evident that those former students were able 

to detect some aspects which they considered outdated  after they started their 

teaching practice. Based on the questionaire information, one has selected six 

egressed students (three who have taken regular high school courses and three 

who have taken Magistério or CEFAM  – a teacher-training course taken in high 

school as a professional technical course) to interview in a deeper way aiming 

at deepening the level of information regarding their teaching performance in 

relation to their educational formation 

Key words: Pedagogy Course – Formation and Performance of Egressed 

Students – Legislation.  
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Introdução 

A vida muitas vezes nos conduz a caminhos que nunca imaginamos 

percorrer. Jamais pensei que minha trajetória profissional pudesse me colocar 

na posição que ocupo hoje, pois atuar no magistério, no início da minha 

carreira profissional, era a última opção. 

Em 1970, ingressei no Externato Sant’Ana, na cidade de São Paulo, 

onde cursei o antigo pré-primário. Deste período, não tenho muitas 

recordações; lembro-me apenas do professor José Antonio, diretor da escola, 

que ia me buscar em casa, para levar-me à escola. Esta lembrança ficou 

marcada na minha infância, visto que, o professor tinha um carro vermelho, da 

marca “karmanguia”, que um dia indo para a escola a porta do carro se abriu e 

eu caí para fora do veículo; nada de grave aconteceu, no entanto, esta 

lembrança não se apagou. 

Em 1971, ingressei no Instituto Santa Amália, um colégio administrado 

pela Liga das Senhoras Católicas, onde cursei o ensino fundamental. Nessa 

instituição, recebi uma educação bastante rigorosa, a metodologia utilizada era 

tradicional e repleta de valores morais e religiosos. Deste período, lembro-me 

que as normas estabelecidas pelo colégio deveriam ser cumpridas 

rigorosamente, pois não era permitido em hipótese alguma sair das regras, os 

castigos para quem desobedecia era ficar horas na capela da escola ajoelhada 

rezando, sob a vigilância de uma noviça. Outra lembrança deste momento é 

que, todos os dias, antes de entrarmos na sala de aula, tínhamos que orar, e 

logo após a oração, talvez por influência do regime militar, havia o hasteamento 

das bandeiras enquanto cantávamos o Hino Nacional Brasileiro e o Hino da 

Bandeira, na presença, da Madre superiora. 

Nas séries iniciais do ensino fundamental, lembro-me apenas da minha 

professora da 4ª. série do ensino fundamental, Senhora Marley, que era uma 

professora diferente das demais, tinha grande carinho e dedicação com os 

alunos, olhava-nos como crianças que éramos e não como adultos em 

miniatura como éramos vistos pelos demais professores. 

Em 1980, fui para a escola pública EESG Major Arcy, onde o gestor e o 

corpo docente eram militares do Exército brasileiro, para cursar, por imposição 
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de minha mãe, o “Curso Normal”. Esse curso era destinado à formação de 

professores para atuar nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação 

infantil, sendo reconhecido pelos órgãos competentes como um curso técnico, 

equivalente ao ensino médio. 

Neste período, o regime político no Brasil era a ditadura militar e estudar 

em uma escola administrada por eles não foi nada agradável, pois não nos 

olhavam como seres pensantes e sim como máquinas que poderiam programar 

da maneira que quisessem apenas para atender a ideologia do governo da 

época. Essa ideologia visava formar professores treinados a ensinar apenas o 

básico. Neste período, não existia a concepção de ensinar para a cidadania, 

algo que iria totalmente contra a filosofia do regime político, pois os professores 

não podiam “pensar”, tão pouco formar “pessoas pensantes”. 

O prédio dessa escola ficava na região da Avenida Paulista, na cidade 

de São Paulo. Tinha uma estrutura física semelhante à de um quartel, os 

corredores e as salas de aula eram escuros, as carteiras eram presas no chão 

com parafusos e a ventilação era bastante precária. O pátio da escola era 

pequeno, e durante o intervalo éramos vigiados por soldados do exército que 

não admitiam sequer o mínimo deslize. Todos os dias, na entrada para as 

aulas, era hasteada a Bandeira e cantávamos o Hino Nacional, caso 

chegássemos atrasados tínhamos que cantar o Hino Nacional sozinhos 

perante o gestor da escola. 

Do corpo docente dessa escola lembro-me apenas do Tenente Weber, 

professor que ministrava a disciplina de Física, por ser uma pessoa rude e 

intolerante. Não aceitava questionamentos a respeito da disciplina, não admitia 

sequer que olhássemos para ele; nos dirigíamos a ele, quando necessário, de 

cabeça baixa. 

Neste momento histórico em que vivia o País, a sociedade comum era 

vista pelos governantes com desprezo. O professor era formado para se 

transformar num ser alienado a uma ideologia definida, onde passava a ser um 

ser isolado. 

Um ser isolado perde sua força, sua criatividade, não encontrando 

campo fértil para semear suas idéias e cultivar suas necessidades humanas 

básicas de vinculação e sobrevivência.  
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Terminei o primeiro ano do ensino médio nessa escola e após 

constantes discussões com meus pais a respeito de permanecer nesta 

instituição, fui transferida para a EESG “Brasilio Machado”, onde em 1983 

concluí o segundo grau com habilitação para o magistério. 

Desta escola tenho boas recordações, talvez porque qualquer escola 

traria mais satisfação do que a anteriormente citada. Lembro-me com muito 

carinho do diretor, Sr. Jesus (in memorian). O modelo de gestão do professor 

Jesus era admirável, estava sempre junto aos alunos, na entrada das aulas, no 

intervalo e no horário da saída; não que estivesse lá para nos vigiar, mas 

procurava conversar com todos os jovens, entendia que o momento que 

vivíamos já era bastante repressivo e tentava fazer da escola um lugar 

prazeroso e não um confinamento. 

A escola faz do seu ambiente, ao mesmo tempo, reflexo do tecido social 

no qual está inserida, e campo fértil de suas possíveis transformações, causa e 

efeito do que nele ocorre. É nesse contexto que o conhecimento, ferramenta 

básica para a liberdade de expressão e formação da cidadania, pode ser 

formado e moldado ou bloqueado e cercado.  

Eu estava cursando o magistério por imposição de minha mãe, como 

citado anteriormente, pois naquele momento sonhava em cursar uma escola 

técnica em patologia clínica. Foi por interferência do professor Jesus e do 

Professor Nilo, bastante idoso, professor de práticas matemáticas, e com uma 

visão totalmente diferente para o momento, que passei a aceitar o magistério 

com mais interesse. Lembro-me de uma frase, do professor Jesus, quando lhe 

disse que não tinha a mínima intenção de prosseguir na carreira do magistério, 

“o caminho do magistério pode não ser um dos melhores, mas certamente o 

conhecimento que você levará dele poderá levar-lhe para qualquer outro 

caminho”. 

Em meados de 1980, cursando o segundo ano do curso Normal, 

começa então a minha vida profissional. Fui convidada pela diretora da EEPG 

“Rodrigues Alves”, situada na cidade de São Paulo, para substituir uma 

professora que estava se afastando por problemas de saúde. Com dezeseis 

anos de idade acabei aceitando o convite apenas por curiosidade, pois ainda 

não tinha a mínima simpatia pela área da educação. Comecei lecionando para 

uma sala de 4ª. Série do Ensino Fundamental, no período da tarde. Era uma 
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sala tranqüila, com 25 alunos. Lembro-me de um aluno, de quem não me 

recordo o nome, que apresentava um problema de visão bastante grave e não 

usava lentes corretivas. Sem nenhuma experiência levei o caso à direção da 

escola, visto que o menino não desenvolvia as atividades propostas de maneira 

satisfatória. A diretora então me contou da história de vida desse aluno, que a 

mãe o deixava na escola às 7h da manhã e só iria buscá-lo por volta das 19h, 

desta forma o problema de visão que ele apresentava não era o único, mas a 

escola não tinha por obrigação solucionar problemas de alunos. Essa atitude 

da direção foi à primeira decepção que tive no magistério.  

No ano seguinte, foi-me atribuída uma sala especial. Naquela época, as 

escolas da rede pública de ensino tinham salas exclusivas para atendimento as 

pessoas portadoras de necessidades especiais. Essas salas tinham uma 

estrutura física agressiva, pois as portas e janelas eram fechadas com grades e 

cadeados. Eram compostas por alunos com faixa etária diversificada.  

Sem a mínima experiência em educação especial, entrei nesta sala no 

primeiro dia de aula com muita insegurança, pois como os alunos estavam 

acostumados com outra professora queriam me agredir e, por esse motivo 

permaneci ali naquele dia junto com um segurança da escola. No término da 

aula fui até a direção e indaguei que por não ter experiência com educação 

especial, não tinha a mínima condição de permanecer nessa sala e solicitei que 

me atribuíssem outra sala, pois havia ali outras substitutas. A resposta da 

direção foi imediata, “professor não escolhe que sala quer ficar, isso é uma 

determinação da direção da escola”, segunda grande decepção da escola 

publica. Informei então, que estava deixando a escola, não aceitando aquela 

determinação. Talvez por falta de substituto a direção acabou me atribuindo 

uma sala de 2ª. Série do Ensino Fundamental, onde permaneci por dois anos. 

Apesar da experiência vivida dentro do magistério, não aceitava fazer 

carreira nessa área, primeiro porque ela havia sido imposta para mim, depois 

por ter, durante a experiência, algumas decepções com a organização escolar 

do serviço público de ensino e também, por ter passado por uma educação 

muito rígida, não aceitava a metodologia de ensino utilizada para aquisição do 

conhecimento, pois o aluno ainda era visto como uma “folha em branco” e era o 

professor que determinava o que era importante que ele aprendesse. Desta 
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forma estava sempre procurando outro emprego em diversas áreas que não 

fossem à educação.  

Em 1982, ao completar 18 anos, prestei um concurso para o Banespa – 

Banco do Estado de São Paulo, sendo aprovada. Tomei posse em janeiro de 

1983 para trabalhar na Caixa Beneficente dos Funcionários do Banespa, na 

área de seguros, onde fiquei por nove meses, sendo transferida para o 

departamento de recursos humanos para trabalhar com benefícios e 

treinamento. Na área de treinamento preparava, junto à gerência, projetos que 

deveriam ser desenvolvidos com os funcionários do banco. Como o número de 

funcionários era bastante elevado, havia a necessidade de elaborar 

planejamento e selecionar material suficiente para um melhor aproveitamento 

do trabalho. 

Neste momento retorno para uma sala de aula não formal, pois o 

treinamento é uma forma do campo da educação. Fiquei nessa função por 13 

anos. Saí desta empresa através de um programa de Demissão Voluntária 

oferecido aos funcionários quando da privatização do Banco do Estado de São 

Paulo. 

Depois da minha saída do Banespa, decidi que não iria trabalhar fora, 

pois tinha dois filhos pequenos, inclusive o mais novo estava com sete meses 

de vida e pensei ter o direito de estar com eles mais tempo.  

Consegui ficar em casa, sem trabalhar, por seis meses; meu marido 

trabalhava em um hospital da rede pública municipal de São Paulo e, através 

dele, um dos diretores propôs que eu fosse trabalhar na recepção do posto de 

saúde que estava ligado ao hospital. Como o horário de serviço era de seis 

horas diárias, aceitei, pois já estava cansada daquela vida doméstica, que 

acaba sendo difícil para quem sempre trabalhou fora de casa, e ao mesmo 

tempo não estaria desistindo do meu objetivo inicial, de ficar mais tempo com 

meus filhos.   

Em agosto de 1996 iniciei o trabalho na recepção do posto de saúde. 

Fiquei nessa função por dois dias apenas, sendo transferida para outro setor, 

no atendimento e orientação a adolescentes usuários de drogas e gravidez 

precoce. Trabalhava com esses adolescentes através de palestras e 

orientações individuais, nada terapêuticas, pois não tinha essa formação, mas 

as orientações eram feitas de maneira informal. Fiquei nessa função por dois 
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anos, quando fui transferida para o centro cirúrgico do Hospital para exercer a 

função de secretária. Nessa função fazia estatística de materiais cirúrgicos e 

psicotrópicos. Estatística que aprendi a fazer no curso normal. Nesse momento 

lembro-me da frase do professor Jesus, citada anteriormente. Permaneci nessa 

instituição por cinco anos. Mais uma vez estava eu ligada, indiretamente, à 

educação. 

No ano de 2001, participei de um processo seletivo no Banco 

Panamericano, empresa ligada ao Grupo Silvio Santos, onde fui contratada 

para trabalhar na área de recursos humanos, no atendimento a funcionários. 

Mais uma vez essa função durou pouco, três meses depois estava eu, 

novamente dentro dos auditórios e salas de aula dando treinamento a 

funcionários e colaboradores. 

 Neste momento percebi que no início da minha carreira profissional 

havia deixado o magistério para último plano para seguir outra carreira, no 

entanto, passei a minha vida profissional trabalhando na educação de maneira 

informal. 

Comecei a pensar em voltar para a faculdade, apesar de estar fora dos 

bancos escolar há mais de 15 anos.  

Ingressei em 2003 no Curso de Pedagogia, em uma Instituição Superior 

de Educação, situada no município de São Caetano do Sul. Encontrei 

professores marcantes, como a Profª. Ms. Maria Cristina Barducco, o Prof. Dr. 

Waldemir J. Giberni e o Prof. Dr. Marcio Magalhães Fontoura que foram 

pessoas chaves na minha decisão de que realmente esta era a área na qual eu 

queria prosseguir.  A Profª. Maria Cristina, com vasta experiência na área do 

magistério, foi responsável por fazer que eu enxergasse a educação com outro 

foco. Dizia sempre que quem faz a educação são os professores, por isso 

esses precisam gostar do que fazem. Já o Prof. Dr. Waldemir, com vasta 

experiência em gestão educacional, conseguiu através de suas aulas fazer 

com que eu transformasse toda minha experiência profissional para a área 

educacional, mostrando-me que tudo aquilo que eu havia aprendido no 

decorrer de minha vida não era perdido, precisava apenas adaptar à nova 

realidade. O Prof. Dr. Márcio ensinou o lado humano do magistério, aquele 

olhar cristalino que todo professor precisa ter perante seus alunos.  
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Neste período, como ainda trabalhava no Grupo Silvio Santos, mas já 

estava saturada da área financeira, comecei a refletir sobre deixar 

definitivamente esta fase para começar uma nova história. Conversei com 

várias pessoas a respeito dessa mudança e muitas diziam que eu estava 

ficando “louca”, pois como poderia trocar uma carreira de mais de 20 anos 

dentro de instituições financeiras para dar aulas? Minha família, inicialmente, 

não aceitou muito essa mudança, meu esposo não se conformava e não 

concordava com as minhas idéias.  

Decidi então, em junho/2003, sair dessa empresa e colocar em prática 

minhas novas decisões. Inicialmente fui trabalhar como estagiária em algumas 

escolas de Ensino Fundamental. No segundo semestre do Curso de 

Pedagogia, durante a semana de educação, foi apresentada uma peça teatral 

realizada por um grupo de crianças surdas no qual fiquei encantada com a 

habilidade e dedicação dos professores dessas crianças. No término da 

apresentação, fui conversar com um dos professores que estava 

acompanhando as crianças, em busca de orientações de como poderia me 

aperfeiçoar para atender crianças surdas.  De acordo com as orientações que 

recebi daquele professor, iniciei um curso de extensão de LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais. Quando terminei a primeira fase desse curso, que durou 

14 meses, trabalhei alfabetizando e acompanhando crianças surdas durante 

um ano. Essa foi umas das fases que fez com que eu me apaixonasse pela 

educação, pois percebi ali que tudo que fazemos com responsabilidade e 

comprometimento, é possível transformar.  

Concluí o curso de Pedagogia em 2005. Neste mesmo ano o Diretor 

Geral da Faculdade Editora Nacional, lançou um projeto que seria o de 

oportunizar para o aluno egresso, ingressar como docente no mundo 

acadêmico. Assim, foi aberto um processo seletivo do qual participaram vários 

graduados, de diversas áreas. Participei desse processo seletivo para 

professor auxiliar na área de Pedagogia. A função desse professor era a de 

auxiliar um professor titular, ajudando-o a preparar suas aulas, na correção de 

atividades e provas ou qualquer outra necessidade. Iniciei meu trabalho 

auxiliando o Diretor do curso de Pedagogia em trabalhos burocráticos e na 

coordenação de estágios supervisionados, recepcionando e conferindo os 

relatórios e as fichas entregues pelos alunos. No mesmo momento, auxiliava, 
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também, a professora de Fundamento e Metodologia do Ensino da Matemática 

para as séries iniciais, buscando atividades para serem aplicadas em sala de 

aula, acompanhando as aulas de laboratório, onde as alunas faziam aula 

prática, auxiliando e direcionando as alunas nos trabalhos com jogos e 

materiais pedagógicos. 

No segundo semestre de 2006 passei a fazer parte do corpo docente 

acadêmico, como professora titular. Neste semestre, ministrei aulas de História 

da Educação e Fundamentos e Metodologias do Ensino da Matemática para os 

3os. e 6ºs. semestres de Pedagogia. Confesso que os primeiros dias foram 

muito difíceis, como enfrentar uma sala de aula com 80 alunas, ainda com 

muita insegurança, pois sentia que faltava muito conhecimento para que eu 

pudesse me considerar uma profissional com qualidade. 

Em agosto de 2006, procurei um curso de pós-graduação Lato Sensu, e 

ingressei no curso de Psicopedagogia da Universidade Metodista de São 

Paulo. Este curso trouxe novos conhecimentos e um dos módulos, “Tendências 

Matemáticas” ministrado pelo Professor Hamilton, me ajudou muito na prática 

docente, pois ministrava aulas de Fundamentos e Metodologias de 

Matemáticas. Além desse curso ter auxiliado muito na minha ação docente, 

abriu novas oportunidades e experiências, pois também trabalho em uma 

instituição que oferece atendimento psicopedagógico e aulas de reforço para 

crianças e adolescentes que apresentam diversos problemas de 

aprendizagem. Minha atuação nesta instituição está mais ligada ao 

atendimento psicopedagógico. 

No primeiro semestre de 2007 o diretor do curso de Pedagogia da 

Instituição que trabalho atribuiu-me novas disciplinas: LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais; Fundamentos e Metodologias do Ensino da Matemática 

para a Educação Infantil; Aspectos Políticos e Educacionais da Educação 

Inclusiva, além das duas que já ministrava. 

Novamente sinto-me impotente diante de tantas tarefas a ter que 

executar, faço nova reflexão e começo a pensar na possibilidade de ingressar 

em um programa de Mestrado. Para isso seria necessária a apresentação de 

um projeto de pesquisa que significava a definição de um problema a ser 

investigado.  
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Comecei a refletir sobre o perfil do aluno do Curso de Pedagogia. Um 

grupo heterogêneo, com alunos que fizeram o ensino médio regular, ou o 2º. 

Grau com habilitação para o magistério e alunas que realizaram o curso de 

aperfeiçoamento nos Centros de Formação e Aperfeiçoamento para o 

Magistério (CEFAM), como também alunos que concluíram o ensino médio há 

muito tempo e agora retornam aos bancos escolares e, os que já possuem o 

magistério em nível médio e lecionam há anos na rede pública de ensino e 

buscam uma faculdade para aquisição do certificado ou mesmo para 

aprimoramento profissional. 

Essa reflexão me instigou a questionar sobre qual o significado do curso 

de Pedagogia para cada um desses grupos? E em que medida esse curso 

contribui para a formação desses profissionais, tendo em vista que o curso de 

Pedagogia é pensado como formação inicial e continuada.   

Com esta idéia, em junho de 2008 participei do processo seletivo para 

ingresso no programa de pós-graduação stricto sensu na Universidade 

Metodista de São Paulo, apresentando meu projeto de pesquisa baseado nos 

questionamentos acima, com o objetivo de buscar novos conhecimentos e 

levantar algumas respostas para a minha pesquisa através dos teóricos 

estudados e a partir da análise da proposta formativa de professores de um 

Instituto Superior de Educação, na região do grande ABC de São Paulo, 

relacionadas às competências e habilidade desenvolvidas com alunos 

egressos, promover também, uma análise comparativa entre os sujeitos da 

pesquisa em relação à formação anterior ao Curso de Pedagogia. 

Iniciamos esse trabalho com a Introdução que apresenta a trajetória 

formativa e profissional da pesquisadora, trazendo questionamentos sobre a 

formação do professor nos Cursos de Pedagogia, para atuarem nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Ressaltamos que o enfoque da pesquisa se dá em duas vertentes: 

Analisar a proposta formativa de professores da Instituição pesquisada e 

análise dos discursos dos alunos egressos que atuam nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental e que já tinham formação profissionalizante, como 

Habilitação para o Magistério em nível secundário ou os que cursaram o 

CEFAM e, alunos egressos que ingressaram no curso de Pedagogia vindos do 

ensino médio regular. 
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No Capitulo I – “Formação de Professores no Brasil”, apresentamos uma 

análise sobre a História da Pedagogia e as Diretrizes Curriculares que 

regulamentam o Curso de Pedagogia no Brasil. Definimos como referência 

para a organização desse capítulo, os trabalhos de Iria Brzezinski (2008), 

Carmem Silvia Bissolli da Silva (2006) e Dermeval Saviani (2008), que 

aprofundam estudos dedicados à reforma da formação de professores das 

séries iniciais a partir da década de 1990, especialmente após a Lei nº 

9394/961, o que possibilita compreender o processo da aprovação das novas 

diretrizes e também a definição do perfil do pedagogo proposto no documento.  

Para o Capítulo II – “A mulher no magistério: profissão ou vocação?”, 

definimos como referência Cristina Bruschini (1998), Jane Soares de Almeida 

(1998, 2004), Zeila de Brito Fabri Demartini (1993) e Paulo Freire (1997), por 

tratar-se de autores que discutem gênero e profissionalização da mulher no 

Brasil. 

O Capítulo III – “Formação e docência: os egressos do curso de 

pedagogia” é dedicado à apresentação da metodologia da pesquisa de campo, 

que realizou um estudo de caso a partir da análise da proposta formativa de 

professores da Instituição pesquisada, relacionada às competências e 

habilidades desenvolvidas nos alunos egressos. Foi realizada também uma 

análise comparativa entre os sujeitos da pesquisa em relação à formação 

anterior ao Curso de Pedagogia. Para atingirmos o objetivo da pesquisa, num 

primeiro momento foram encaminhados, via e-mail, 100 questionários a alunos 

egressos, com retorno de 17 sujeitos. Posteriormente, foram selecionados seis 

sujeitos: três que cursaram o ensino médio regular e três que cursaram o 2º 

grau com Habilitação para o Magistério ou o CEFAM, para a realização de 

entrevistas, com a finalidade de aprofundar informações sobre a atuação 

docente relacionada à formação. 

O objetivo dessa pesquisa é saber como os alunos egressos do curso 

de Pedagogia que cursaram o segundo grau com habilitação para o 

magistério ou CEFAMs e aqueles que cursaram o Ensino Médio, estão 

atuando na área da educação. 

 
                                                 
1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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CAPITULO I 
HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL 

 Neste capítulo será apresentado um histórico sobre a criação do Curso 

de Pedagogia no Brasil, com uma análise dos encaminhamentos oficiais que 

orientaram e orientam, especialmente, a formação de professores para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 Para tanto, definimos como referência para apresentação desse histórico 

os trabalhos de Iria Brzezinski (2008), Carmem Silvia Bissolli da Silva (2006) e 

Dermeval Saviani (2008), que realizaram estudos sobre a reforma da formação 

de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental a partir da década de 

1990, especialmente após a Lei nº 9394/96 que nos leva a compreender o 

processo da aprovação das novas diretrizes bem como verificar o perfil do 

pedagogo proposto no documento.  

O curso de Pedagogia foi criado no Brasil em 1939. Regulamentado 

pela primeira vez, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

nos termos do Decreto-Lei nº 1.190/1939, foi definido como lugar de formação 

de “técnicos em educação”. Na época esses profissionais eram professores 

primários que cursavam Pedagogia em nível superior para, mediante concurso, 

assumirem funções administrativas, planejamento de currículos, orientação a 

professores, inspeção de escolas, avaliação do desempenho dos alunos e dos 

docentes, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da educação, no 

Ministério da Educação, nas secretarias dos estados e dos municípios.  

A padronização do curso de Pedagogia, em 1939, é decorrente da 

concepção normativa da época, que alinhava todas as licenciaturas ao 

denominado “esquema 3+1”, pelo qual era feita a formação de bacharéis nas 

diversas áreas das Ciências Humanas, Sociais, Naturais, Letras, Artes, 

Matemática, Física, Química. O Curso de Pedagogia oferecia o título de 

bacharel, a quem cursasse três anos de estudos em conteúdos específicos da 

área, disciplinas que oferecessem fundamentos e teorias educacionais; e o 

título de licenciado que lhe permitia atuar como professor, cursando mais um 

ano de estudos, dedicados a Didática e à Prática de Ensino. 
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Segundo Saviani (2008) o modelo implantado com o Decreto n. 1.190, 

instituiu um currículo pleno fechado para o Curso de Pedagogia, idênticos aos 

dos cursos de Filosofia, Ciências e Letras e não os vinculando aos processos 

de investigação sobre os temas e problemas da educação. Dessa forma, em 

lugar de abrir caminho para o desenvolvimento do espaço acadêmico da 

Pedagogia, acabou por enclausurá-lo numa solução que se supôs 

universalmente válidas em termos conclusivos, agravando progressivamente 

os problemas, pois supondo que o perfil do Pedagogo já estaria definido 

concebeu um currículo que formaria o bacharel em Pedagogia entendido como 

o técnico em educação que, ao cursar didática geral ou especial, se licenciaria 

como professor. 

A divisão entre bacharelado e licenciatura levava a entender que o 

pedagogo formado bacharel poderia atuar como “técnico em educação” e, na 

área de administração escolar, e aqueles formados com licenciatura, poderiam 

atuar como professor que iria lecionar as matérias pedagógicas do curso 

normal de nível secundário. 

Vale à pena ressaltar que aos licenciados em Pedagogia também era 

concedido o registro para lecionar Matemática, História, Geografia e Estudos 

Sociais, no primeiro ciclo do ensino secundário e isso significou problemas em 

relação à identidade do curso de Pedagogia em relação à atuação do 

professor.  

 Por esse motivo começaram os questionamentos dos próprios 

professores, pois como denominar bacharel em Pedagogia sem apresentar 

elementos que pudessem caracterizar esses profissionais como tal, sendo 

que o então Curso de Pedagogia separava o campo da ciência da Pedagogia, 

do conteúdo da Didática, abordando-os em cursos distintos?  

 A Lei Orgânica do Ensino Normal, de 1946, estabelecia que para 

atuar nesses cursos era suficiente a formação em ensino superior e acaba 

restringindo ao Pedagogo o direito de lecionar Filosofia, História e 

Matemática. 
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Nesse quadro, como uma espécie de premio de consolação, foi 

dado aos licenciados em Pedagogia o direito de lecionar filosofia, 

história e matemática nos cursos de nível médio. (Saviani, 2008, p. 

41). 

Desta forma a legislação educacional separa bacharelado-

licenciatura, como se dividisse o Pedagogo ao meio, conteúdo (bacharel) e 

método (licenciado). Com essa separação o Pedagogo passa a enfrentar 

problemas no mercado de trabalho, pois o licenciado não tinha o curso 

normal para que pudesse lecionar nos cursos de magistério. 

A primeira LDB, Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, surgiu como 

uma tentativa de melhorar o ensino no Brasil. Tramitou desde 1948 sendo 

promulgada 13 anos depois. Essa Lei alterou a organização e a estrutura do 

ensino, atendendo as contingências e necessidades da época. 

Com a implantação da lei 4.024/1961, o Conselho Federal de Educação 

aprovou o parecer nº 251/1962, de autoria do conselheiro Valnir Chagas, 

mantendo para o Curso de Pedagogia o esquema 3+1 com duração de quatro 

anos, como previa a legislação anterior.  

A nova regulamentação difere-se de certa flexibilidade no currículo, 

sendo que as disciplinas de licenciatura poderiam ser cursadas juntamente 

com o bacharelado, não sendo mais necessário cursá-las somente no quarto 

ano, como previa o Decreto-Lei n. 3.454/1941: “proibiu a todas as faculdades 

de Filosofia, Ciências e Letras a realização simultânea do curso de didática 

com qualquer dos cursos de bacharelado” (Mendonça, 2002, p. 153 citado por 

Saviani, 2008, p. 42). 

Saviani (2008) relata que o Parecer 251/62 tece considerações sobre a 

indefinição do Curso de Pedagogia referente à sua manutenção ou extinção, 

lembrando que a tendência que se esboça no horizonte é a da formação dos 

professores primários em nível superior e a formação dos especialistas em 

educação em nível de pós-graduação, hipótese que levaria a extinção do Curso 

de Pedagogia. 
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Em 1961, fixara-se o currículo mínimo do curso de bacharelado em 

pedagogia, composto por cinco disciplinas indicadas pelo Conselho Federal de 

Educação e mais duas encolhidas pela instituição. Esse mecanismo 

centralizador da organização curricular pretendia definir a especificidade do 

bacharel em Pedagogia e visava manter uma unidade de conteúdo, aplicável 

como critério para transferências de alunos, em todo o território nacional. 

Regulamentada pelo Parecer CFE nº 292/1962, a licenciatura previa o estudo 

de três disciplinas: Psicologia da Educação, Elementos de Administração 

Escolar, Didática e Prática de Ensino, esta última em forma de estágio 

supervisionado. Mantinha-se, assim, a dualidade, bacharelado e licenciatura 

em Pedagogia, ainda que, nos termos daquele Parecer, não devesse haver a 

ruptura entre conteúdos e métodos, manifesta na estrutura curricular do 

esquema 3+1.  

Com a Lei da Reforma Universitária 5.540, de 28 de novembro de 1968, 

as novas demandas, tanto no que diz respeito ao homem individualmente, 

quanto como parte integrante de uma sociedade, acabaram por gerar estudos 

mais acadêmicos e formais no campo da educação, incentivando a produção 

científica. Isto trouxe muitas transformações para os cursos de habilitação 

especifica para o magistério, visto que se entende ser necessário que a 

formação de professores tivesse bases teóricas mais estruturais para que 

apresentassem uma visão mais ampla dos problemas apresentados pela 

escola. 

A entrada em vigor da Lei da Reforma Universitária traz uma nova 

regulamentação para o Curso de Pedagogia, quando o Conselho Federal de 

Educação baixou a Resolução 02/69 anexa ao Parecer no. 252/69, também de 

autoria de Valnir Chagas, com a seguinte ementa: “fixa os mínimos de 

conteúdo e a duração a serem observados na organização do curso de 

Pedagogia”. 

Valnir Chagas apresenta anexo, o anteprojeto de Resolução 

argumentando no Parecer que a profissão que corresponde ao setor de 

educação “é uma só, por natureza, não só admite como exige “modalidades” 

diferentes de capacitação a partir de uma base comum“ (Brasil, CFE, 1969, p. 
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106 citado por Saviani, 2008, p. 44). Dessa forma, o conselheiro conclui que 

não há razão para se instituir mais de um curso considerando que as várias 

habilitações descritas para a formação dos profissionais da educação podem 

ser reunidas no Curso de Pedagogia, que em seu currículo deverá contar com 

uma parte comum e outra diversificada.  

Dessa maneira, os Pedagogos seriam formados com várias habilitações 

em um único curso, devendo supor um só diploma com o título de licenciado  

Assim, o Artigo 1º da Resolução CFE no. 02/69 determinava que:  

Art. 1º. - A formação de professores para o ensino normal e de 

especialistas para as atividades de orientação, administração, 

supervisão e inspeção, no âmbito das escolas e sistemas escolares, 

será feita no curso de graduação em Pedagogia, de que resultará o 

grau de licenciado com modalidades diversas de habilitação. ”(Brasil, 

CFE, 1969, p. 113 citado por Saviani, 2008, p. 45). 

 A Lei 5.540/68 facultava a graduação em Pedagogia, a oferta de 

habilitações: Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração 

Escolar e Inspeção Escolar, como outras especialidades necessárias ao 

desenvolvimento nacional e às peculiaridades do mercado de trabalho. Essa 

Lei dispõe no artigo 30 que: 

A formação de professores para o ensino de segundo grau, de 

disciplinas gerais ou técnicas, bem como o preparo de especialistas, 

destinados ao trabalho de planejamento, supervisão, administração, 

inspeção e orientação, no âmbito de escolas e sistemas escolares, far-

se-á em nível superior. 

Como licenciatura, permitia o registro para o exercício do magistério nos 

cursos normais, posteriormente denominados magistério de segundo grau e, 

sob o argumento de que “quem pode o mais pode o menos” ou de que “quem 

prepara o professor primário tem condições de ser também professor primário”. 

Dessa forma, a reforma universitária e o Decreto-Lei n.464/69 alteram a 

duração do Curso de Pedagogia eliminando o regime seriado introduzindo a 

matrícula por disciplina e o regime de créditos, passando a vigorar na forma de 
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disciplinas semestrais, distinguido em cursos de curta duração e de longa 

duração. Os cursos de longa duração tratavam-se das habilitações que 

atendiam atividades nas escolas de 1º e 2º graus e teriam a carga horária 

mínima de 2.200 horas, devendo ser ministradas no mínimo em três e no 

máximo em sete anos letivos. Já os cursos de curta duração que formavam 

profissionais com as habilitações dirigidas apenas as escolas de 1º. Grau 

determinou-se a duração de 1.100 horas de atividades a serem ministradas no 

mínimo em um ano e meio e no máximo em quatro anos. Nesse último caso, o 

parecer estabelece que: isso se deve “tão-somente às exigências imediatas do 

mercado de trabalho”. 

Para Saviani (2008) o resultado foi uma descaracterização e um 

esvaziamento ainda maior do curso, pois o problema do encaminhamento que 

se deu à questão do Curso de Pedagogia reside numa concepção que 

subordina a educação à lógica de mercado. Assim, a formação ministrada nas 

escolas deveria servir a produtividade social, ajustando-se, o mais 

completamente possível às demandas do mercado de trabalho, que por sua 

vez, são determinadas pelas leis que regem uma sociedade de mercado. 

Segundo Gadotti (1984) o Parecer 252/69 foi um verdadeiro 

estrangulamento da educação. Essa regulamentação orientou o curso de 

Pedagogia para a formação de profissionais técnico-administrativos da 

educação com as “famosas” habilitações. A formação do Pedagogo deixou de 

ser “tomada de Consciência” dos problemas educacionais para ser 

treinamento, domesticação. “O Pedagogo tornou-se mais um policial da 

educação do que um homem formado para a educação”. (GADOTTI, p.54). 

Em 1971, fecha-se a possibilidade da participação democrática em 

função da situação política do Brasil, momento em que foi sancionada a Lei 

5.692/71. Com esta Lei torna-se obrigatória a profissionalização no ensino 

médio incorporando a formação de professores como uma habilitação 

profissional de 2º. Grau. Desta forma deixou-se de ser escola normal passando 

a ser reconhecido como 2º. Grau com Habilitação Especifica para o Magistério 

sofrendo transformações em seu currículo e redução da carga horária dedicada 

aos estudos pedagógicos. 
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Desta maneira, aqueles que pretendiam trabalhar como professores das 

séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil receberiam 

formação em nível médio por meio desse curso. No Estado de São Paulo 

esses cursos tinham a duração de quatros anos, sendo que no primeiro ano o 

aluno recebia um conhecimento básico do ensino médio e nos últimos três 

anos eram oferecidos conhecimentos específicos para o exercício do 

magistério. 

Com essa alteração, houve um descontentamento com a profissão, 

diminuindo significativamente o número de matrículas para o curso de 

Habilitação Específica para o Magistério, ocasionando um movimento a favor 

de uma possível revitalização da Escola Normal, o que acabou gerando ações 

do Ministério da Educação, através da antiga Coordenadoria do Ensino Regular 

de 2º grau do MEC, criaram-se os Centros de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério (CEFAM), com o objetivo de desenvolver uma formação inicial e 

continuada para docentes de educação infantil e séries iniciais.  

O CEFAM oferecia aos estudantes uma formação diferenciada  do curso 

normal em nível médio, os alunos permaneciam na escola em período integral, 

o currículo era voltado à formação geral e a pedagógica, o estágio era 

realizado ao longo do processo de aprendizagem com ênfase nas práticas de 

ensino. No Estado de São Paulo, onde havia mais de 50 CEFAMS eram 

concedidos aos alunos bolsa de estudos para que pudessem se dedicar 

integralmente aos estudos. Esses centros foram extintos alguns anos após a 

promulgação da Lei nº 9394/96, a nova LDB, que no art. 62 transferiu a 

formação desses professores para o ensino superior. 

A Lei 5.692/71 em seus artigos 29 e 33 dispõe: 

Art. 29. A formação de professores e especialistas para o ensino de 1º. 

e 2º. graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, 

ajustando-se as diferenças culturais de cada região do Pais, e com 

orientação que atenda os objetivos específicos e cada grau, às 

características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades e as 

fases de desenvolvimento dos educandos. 
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Art. 33. A formação de administradores, planejadores, orientadores, 

inspetores, supervisores e demais especialistas de educação será feita 

em curso superior de graduação, com duração plena ou curta, ou de 

pós-graduação. 

Na década de 70 o Conselho Federal de Educação através dos 

pareceres 67 e 68/75 e 70 e 71/76, (relator professor Valmir Chagas) 

propunham que os profissionais de Pedagogia que tiveram sua formação de 

bacharel e licenciados estariam aptos para atuarem no ensino pedagógico 

do Curso Normal. 

Segundo Brzezinski (2008) a proposta da referida Indicação e projeto 

de Resolução, o relator ensejava a renovação colocando em prática a idéia 

de “cultivar o especialista mediante nova habilitação acrescentada ao 

preparo e experiência do professor” (Chagas, 1976b, p.112 citado por 

Brzezinsk, 2008, p. 83). 

O modelo pretendido por Chagas propunha para a formação de 

professor cursos de licenciaturas, sendo que seriam acrescidas ao curso as 

habilitações. Já a formação do professor das séries iniciais ficaria sobre a 

responsabilidade dos cursos de Pedagogia, podendo adquirir habilitações 

através de cursos de pós-graduação. 

Na época, a idéia de Chagas foi bastante discutida, pois muitos 

defendiam a viabilidade dos Cursos de Pedagogia formar especialistas, uma 

vez que a responsabilidade de formar professores para a educação infantil e 

para as séries iniciais era dos cursos de magistério em nível médio. 

Brzezinski (2008) afirma que: 

O esquema de formação idealizado por Chagas não cogita da 

formação de pessoal docente para as disciplinas pedagógicas do 2º. 

Grau, pois esta modalidade reveste-se de transitoriedade, porque 

tende a desaparecer gradativamente até que atinja a solução ideal de 

formar os professores de ensino fundamental (da 1ª. a 4ª. Série) em 

nível superior. (p.83) 

  No início da década de 80, atendendo às exigências do momento 

histórico, várias universidades efetuaram reformas curriculares de modo a 
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formar, no curso de Pedagogia, professores para atuarem na Educação Infantil 

e nas séries iniciais do Ensino Fundamental.   

No ano de 1982, a Lei no. 5.692/71 sofreu alterações, passando a 

vigorar a Lei 7.044/82, sendo que o ensino profissionalizante deixa de ser 

obrigatório.  Neste período passa a ressaltar a necessidade de uma formação 

de professores da educação básica em nível superior, passando mais uma vez 

os cursos de habilitação especifica para o magistério por novas 

transformações. Assim, surgem nesse período algumas universidades que 

fizeram parceria com as instituições públicas de ensino oferecendo o curso de 

Pedagogia aos professores que já atuavam nas séries iniciais, mas não tinham 

formação superior.  

 Em 20 de dezembro de 1996 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei no. 9.394, trazendo eixos diversificados e 

abrangentes. Com essa nova lei houve a necessidade dos cursos de 

licenciatura se adaptarem à nova legislação a fim de atender às novas 

necessidades do ensino. Desta forma, a formação de professores para atuarem 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil deveria ser 

feita exclusivamente através do Curso Normal Superior. Entretanto, através do 

disposto no Decreto no. 3.554, de 07 de agosto de 2000, que modifica o § 2° 

do art. 3º do Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, e de acordo com o 

art. 62 da LDB, a palavra exclusivamente foi substituída pelo termo 

preferencialmente, possibilitando ao Curso de Pedagogia fornecer essa 

licenciatura. No entanto, essa possibilidade só foi concedida às Universidades 

e Centros Universitários, cabendo as faculdades apenas a formação de 

especialistas, gestores, supervisores e orientadores educacionais. Dessa 

forma, criou-se um tratamento desigual para o mesmo curso. Enquanto todas 

as licenciaturas já possuíam legislação especifica, o Curso de Pedagogia não 

estava organizado de forma que atendesse as necessidades do mercado de 

trabalho e das escolas.  

O Art. 1º. do Decreto no. 3.554/2000 dispõe: 
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O § 2° do art. 3° do Decreto n° 3.276, de 6 de dezembro de 1999, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

"§ 2° A formação em nível superior de professores para a atuação 

multidiscplinar destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental far-se-á, preferencialmente, em cursos normais 

superiores". 

 
 Desta forma, na expectativa de atender dúvidas e questionamentos a 

respeito da modificação do parágrafo 2º. do Art. 3º. do Decreto 3.276/99, o 

Conselho Nacional de Educação através da Câmara de Ensino Superior emitiu o 

Parecer no. 133/01. Assim, amparada nos Artigos 53 e 62 da LDB, no Decreto no. 

2.306/97 e na Resolução CNE-CP no. 1/99, a Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação concluiu pelos seguintes critérios: 
“a) quando se tratar de universidades e de centros universitários, os 

cursos poderão ser oferecidos preferencialmente como Curso Normal 

Superior ou como curso com outra denominação, desde que 

observadas às respectivas diretrizes curriculares; 

b) as instituições não universitárias terão que criar Institutos Superiores 

de Educação, caso pretendam formar professores em nível superior, 

para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e esta 

formação deverá ser oferecida em Curso Normal Superior, 

obedecendo, ao disposto na Resolução CNE/CP 1/99.” 

 
Esta nova LDB trata de tópicos relacionados à estrutura, aos sistemas, 

às responsabilidades, aos objetivos e conteúdos do ensino. Essa Lei vem 

concretizar a solução de uma preocupação que perdurava desde a década 

anterior que era a melhoria da qualidade de formação de professores que 

atuavam nas séries iniciais do Ensino Fundamental, passando então a ser 

obrigatório que todos os professores sejam formados em nível superior. 

Desta maneira, a formação continuada passou a ser mais valorizada 

pelos órgãos governamentais que investiram mais na formação de professores 

atendendo assim ao Título VI da Lei 9.394/96. Esse Título nos Artigos 61 a 67 

dispõe sobre os profissionais da educação, assegurando o direito à formação 

continuada de todos os profissionais de ensino da educação básica e mostra 

fundamentos e responsabilidades desta formação no país. 
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Observamos que a denominação “especialista de educação” descrita 

nas Leis no. 5.540/68 e 5.692/71 e as “habilitações para complementar a 

formação do professor” na Resolução CFE no. 02/69 foram revogadas pela 

nova LDB, Lei no. 9.394/96, que dispõe no Artigo 92: 

Revogam-se as disposições das leis 4.024/61, 5.5540/68, (...) e ainda 

as leis 5.692/71 e 7.044/82 e as demais leis e decretos-lei que as 

modificaram e quaisquer outras disposições em contrario. 

 No entanto, sobre o curso de Pedagogia, a nova LDB se refere apenas 

uma vez, no Artigo 64: 

A formação de profissionais para a administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional, para a educação 

básica, será feita em curso de graduação em Pedagogia ou em nível 

de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional. 

Desta maneira, os Institutos Superiores de Educação, atualmente 

apresentam uma diversificação curricular, oferecendo amplos programas de 

habilitação para os profissionais da educação atuarem além da docência no 

Magistério. Por conseguinte, ampliam-se disciplinas e atividades curriculares 

dirigidas à docência para crianças de 0 a 5 e de 6 a 10 anos e oferecem-se 

diversas ênfases nos percursos de formação dos graduandos em Pedagogia, 

para contemplar, entre muitos outros temas:  

• educação de jovens e adultos;  

• educação infantil;  

• educação na cidade e no campo;  

• educação dos povos indígenas;  

• educação dos remanescentes de quilombos;  

• educação das relações étnico-raciais;  

• inclusão escolar e social das pessoas com necessidades especiais, dos 

meninos e meninas de rua;  

• educação a distancia e as novas tecnologias de informação e 

comunicação aplicadas à educação;  



 

 

32

• atividades educativas em instituições não escolares comunitárias e 

populares.  

 Assim, é importante considerar a evolução das trajetórias de 

profissionalização do magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Durante muitos anos, a maior parte dos que pretendiam graduar-se em 

Pedagogia eram professores primários, com alguma ou muita experiência em 

sala de aula. Assim, os professores das escolas normais, bem como boa parte 

dos primeiros supervisores, orientadores e administradores escolares haviam 

aprendido, na vivência do dia-a-dia como docentes, sobre os processos nos 

quais pretendiam vir a influir, orientar, acompanhar, transformar. À medida que 

o curso de Pedagogia foi se tornando lugar preferencial para a formação de 

docentes das séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como da Educação 

Infantil, crescia o número de estudantes sem experiência docente e formação 

prévia para o exercício do magistério. Essa situação levou os cursos de 

Pedagogia a enfrentarem, nem sempre com sucesso, a problemática do 

equilíbrio entre formação e exercício profissional, bem como a desafiante crítica 

de que os estudos em Pedagogia separavam teoria e prática. 

Portanto, a formação de professores ainda é nos cursos de Pedagogia 

um processo obscuro, pois se a preocupação das instituições é de formar 

profissionais desenvolvendo habilidades e competências, certamente não 

poderia apresentar um currículo composto de uma lista de disciplinas, mas 

um conjunto de situações diversificadas e de práticas que possam oferecer 

possibilidades de suscitar uma experiência formadora. 

 Em conseqüência, o curso de Pedagogia passou a ser objeto de severas 

críticas que destacavam o tecnicismo na educação, visto que o termo 

Pedagogia e pedagógico passaram a ser utilizados apenas em referência a 

aspectos metodológicos do ensino e organizativos da escola.  

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE) apoiou o movimento que defendia que o curso de Pedagogia 

deveria se encarregar da formação para a docência das séries iniciais e da 

formação unitária do pedagogo. (ANFOPE apud TANURI, 2000, p. 84).  
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Ponderavam que estudar processos educativos, entender e manejar 

métodos de ensino, avaliar, elaborar e executar planos e projetos, selecionar 

conteúdos, avaliar e elaborar materiais didáticos eram ações menores. 

Fundamentavam-se na concepção de Pedagogia como práxis, em face do 

entendimento que tem a sua razão de ser na articulação dialética da teoria e da 

prática. Sob esta perspectiva firmaram a compreensão de que a Pedagogia 

trata do campo teórico investigativo da educação, do ensino e do trabalho 

pedagógico e se realiza na práxis social. 

A educação deve estar comprometida em formar professores com 

capacidades culturais exigidas para a participação na vida pública, dotando-

lhes de formação intelectual e moral, de informação, de hábitos de tolerância 

para diferenças e divergências, além de proporcionar o aprendizado da 

cooperação ativa e da subordinação do interesse pessoal ou de grupo ao bem 

comum. Para Benevides (1998 citado por Paro, 2001, p. 41),  A “expressão 

maior da cidadania ativa”: 
Significa organização e participação pela base, como cidadãos que 

partilham dos processos decisórios em várias instâncias, rompendo a 

verticalidade absoluta dos poderes autoritários. Significa, ainda, o 

reconhecimento ( e a constante reinvidicação) de que os cidadãos 

ativos são mais que titulares de direitos, são criadores de novos 

direitos e novos espaços para a expressão de tais direitos, 

fortalecendo-se a convicção sobre a possibilidade, sempre em aberto, 

da criação e consolidação de novos sujeitos políticos, cientes de 

direitos e deveres na sociedade.. 

 O movimento de educadores, em busca de um estatuto epistemológico 

para a Pedagogia, resultou em uma ampla concepção acerca do curso de 

Pedagogia incluída a de que a docência, nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil, passasse a ser a área de atuação do 

egresso do curso de Pedagogia por excelência. 

 Segundo Brzezinski (2008, p. 82), o movimento dos educadores punha 

resistência ao poder instituído. Esse movimento era contra as possíveis 

mudanças, que, em sua essência, propugnavam a extinção do curso de 
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Pedagogia e descaracterizavam ainda mais a profissão de pedagogo, que 

paulatinamente seria extinta. 

Vale ressaltar que as bases, os fundamentos, os princípios que 

sustentam os objetivos educacionais e diretrizes são os elementos reguladores 

do caminho, que a ele conduzem por meio de uma ação ou de um plano. 

Desta forma, ao exercer sua função reguladora o Conselho Nacional de 

Educação edita o Parecer 05/2005 que propõe as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura. Esse Parecer 

apresenta uma solução para um problema que perdura há mais de 20 anos. 

Sem perspectivas de negociação o Conselho Nacional de Educação decide-se 

por uma das posições controversas, com o objetivo de manter uma sociedade 

que pretende democrática. 

 A solução apresentada no parecer não resolve os problemas nas 

matrizes curriculares dos Cursos de Pedagogia, visto que mantém uma carga 

horária maior para gestão educacional, mas oferece uma formação ao 

pedagogo integrada a docência na educação infantil e nas séries iniciais, além 

de outras atribuições que poderão ser exercidas em espaços escolares e não 

escolares. 

Dessa forma, cria-se uma nova identidade para o Pedagogo, pois passa 

a ser um profissional capaz de contribuir no processo didático-pedagógico das 

relações humanas, tanto nos espaços escolares quanto nos espaços não 

escolares, ou seja, em qualquer instância onde a sociedade se organize para 

ensinar e aprender. 

Em 15 de maio de 2006, foi aprovada a resolução CNE no. 1/2006, com 

fundamentos no Parecer 05/2005 e 3/2006, que estabelece uma nova 

organização no Curso de Pedagogia. 

O § 1º. do Art. 2º. da Resolução CNE 01/06 define a docência 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, 
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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. 

 E o § 2º. do mesmo artigo determina que o curso de Pedagogia 

proporcionará, por meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

critica: 

I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 

II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, 

de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o 

ambiental-ecológico, o psicológico, o lingüístico, o sociológico, o 

político, o econômico, o cultural. 

 No Art. 4º. da mesma Resolução fica definido que: 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 

na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e 

apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. 

 Esse mesmo artigo ainda dispõe em seu Parágrafo único que as 

atividades docentes também compreendem participação na organização e 

gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

 O reconhecimento dos sistemas e instituições de ensino sobre as 

competências e o comprometimento dos licenciados em Pedagogia, para 

atuarem na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental é 

evidente, inclusive pela quantidade de formados em Pedagogia, em diferentes 
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habilitações, que se dirigem ao Conselho Nacional de Educação para solicitar 

apostilamento em seus diplomas, com vistas ao exercício da docência nestas 

etapas.  

A justificativa para essa solicitação é a de que os estudos feitos para a 

atuação em funções de gestão tanto administrativa quanto pedagógica de 

instituições de ensino, como para o planejamento, execução, acompanhamento 

e avaliação de processos educativos escolares ou não, tiveram suporte 

importante de conhecimentos sobre a docência nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil.  

 Coincidentemente, tem crescido o número dos licenciados em outras 

áreas de conhecimento, buscando por meio de cursos de especialização uma 

formação aprofundada na área de gestão das instituições e de sistemas de 

ensino. Sem desconhecer a contribuição dos cursos de Pedagogia, para a 

formação destes profissionais e de pesquisadores na área, não há como 

sustentar que esta seja exclusiva do Licenciado em Pedagogia. 

Desde os primórdios, toda e qualquer sociedade humana parece ter 

sempre exigido determinadas formas de organização, de modo a propiciar-lhe 

estabilidade e condições para  que problemas de ordem comum pudessem ser 

resolvidos. Por tal razão, a legislação educacional brasileira para os cursos de 

Pedagogia e licenciaturas estão sempre passando por processos que possam 

desenvolver-se de acordo com as complexidades oriundas da própria evolução 

social. 

Gadotti (1984) afirma: 

Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vivemos 

para superar suas contradições, comprometer-se com esse mundo, para 

recriá-lo constantemente. (p.90) 

 Com uma história construída no cotidiano das instituições de ensino 

superior, não é demais enfatizar que o curso de graduação em Pedagogia nos 

anos 1990, foi se constituindo como o principal lócus da formação docente dos 

educadores para atuar na educação básica, na educação infantil e nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. A formação dos profissionais da educação, no 
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curso de Pedagogia, passou a constituir, reconhecidamente, um dos requisitos 

para o desenvolvimento da educação básica no país. 

 Segundo Silva (2006, p. 76), a LDB, Lei no. 9394/96, em seu artigo 62, 

ao introduzir os Institutos Superiores de Educação como uma possibilidade 

além das universidades, de se constituírem em um dos lugares de formação de 

docentes para atuar na educação básica e, em seu artigo 63, inciso I, incluir 

dentre as tarefas desses Institutos, a manutenção do curso Normal Superior 

destinado à formação de docentes para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental e para a educação infantil deu margens às especulações a 

respeito do curso de Pedagogia, manter ou não essa função que já lhe vinha 

sendo atribuída.  

Uma da perspectivas fundamentais a respeito da qual é preciso ter 

clareza é a da natureza do conhecimento que um projeto de formação de 

professores deseja construir. Não só o saber sobre alguns conteúdos, mas 

principalmente o saber fazer, para que possa fazê-lo bem feito. 

 Acredita-se ainda que atualmente grande parte dos cursos de 

Pedagogia, tem como objetivo central a formação de profissionais capazes de 

exercer a docência na educação infantil, nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, na educação de jovens e adultos, nas disciplinas pedagógicas 

para a formação de professores, assim como para a participação no 

planejamento, gestão e avaliação de estabelecimentos de ensino, de sistemas 

educativos escolares, bem como organização e desenvolvimento de programas 

não-escolares. Os movimentos sociais também têm insistido em demonstrar a 

existência de uma demanda ainda pouco atendida, no sentido de que os 

estudantes de Pedagogia sejam também formados para garantir a educação, 

com vistas à inclusão plena, dos segmentos historicamente excluídos dos 

direitos sociais, culturais, econômicos, políticos. 

 Brzezinski (2008, p. 226) conclui que a tendência de formação do 

professor das séries iniciais do Ensino Fundamental deve ser à base da 

identidade do curso de Pedagogia concretizando a previsão de Valmir Chagas 
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feita no Parecer 251/62 retoma sua vocação inicial que encontra origens 

remotas na antiga Escola Normal. 

Desta forma, a duração dos cursos de licenciatura, incluindo educação 

infantil e séries iniciais, conforme a Resolução 02/02 estabelecia 2.800 horas, 

sendo 800 horas de práticas incluindo os estágios e 200 horas de atividades 

complementares.  

O Artigo 7º. da Resolução CNE 1/2006 estabelece que o curso de 

Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho 

acadêmico, assim distribuídas: 
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 específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação 

científica, da extensão e da monitoria. 

Podemos verificar que apesar desta mudança atender a uma necessária 

adequação, apresenta uma contradição entre os dois documentos. 

Cabe ressaltar que a Resolução 01/2006, que apresenta uma carga 

horária para o curso de Pedagogia de 3.200 horas, forrmam profissionais para 

atuarem na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental e 

também para gestão em espaço escolar e não escolar. 

Tomando como análise a Resolução 01/99 e a Resolução 01/02 é 

possível verificar que ambas possibilitam apenas a uma única habilitação, de 

educação infantil ou séries iniciais que poderão ser complementadas. O que 

nos preocupa com os procedimentos destas Resoluções é a rapidez com que 

as Instituições de Educação Superior formam seus professores com o objetivo 

de atender às necessidades do mercado de trabalho. 
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Assim, o Artigo 14 da Resolução 01/2006 dispõe que: 

A Licenciatura em Pedagogia, nos termos dos Pareceres CNE/CP nos 

5/2005 e 3/2006 e desta Resolução, assegura a formação de 

profissionais da educação prevista no art. 64, em conformidade com o 

inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/96. 

Este processo de aceleração na formação do professor acentua o 

entrelaçamento econômico das várias partes do planeta, fazendo com que as 

economias nacionais diminuam sua importância relativa.  

Na realidade, o cenário econômico do atual milênio, de forma geral, 

conta com aspectos que podem ser considerados transnacionais e 

transculturais. Trata-se do fenômeno da globalização, uma expressão que vale 

para a economia, o comércio, a política, a educação e a comunicação entre os 

povos. 

Do ponto de vista comercial, houve a implantação de filiais ou controle 

de empresas, pelos países desenvolvidos, especialmente em outros países 

capitalistas. Enormes potências financeiras e industriais passaram a dominar a 

produção e a comercialização de setores fundamentais, através do mundo. 

Nesse sentido, evidencia-se a necessidade da internacionalização de 

práticas e técnicas nos diversos segmentos da vida moderna, sobretudo no 

campo da educação. Em congressos, seminários e jornadas de educação, 

entre outros fóruns de apropriação e produção de conhecimentos, é recorrente 

a discussão e a busca de alternativas e possibilidades para a construção de 

uma escola/educação igualitária e de qualidade, que desenvolva princípios e 

valores básicos como cidadania, solidariedade, autonomia, convivência social, 

que fazem parte do ideário democrático. 

Ao mesmo tempo, a História da Educação nos coloca em contato com 

diferentes ideologias e reformas, programas e políticas educacionais que, em 

distintos momentos históricos, foram implementados na tentativa de alcançar 

esta qualidade e  o prepraro do indíviduo para a vida. 

Com o passar dos anos, os investimentos, em educação, não foram 

suficientes para acompanhar todas as instâncias governamentais (Federal, 
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Estadual, Municipal), e com o surgimento de tantas teorias acerca da 

construção do conhecimento, do processo ensino-aprendizagem, da 

escolarização de qualidade e de discussões e pesquisas em diferentes fóruns 

educacionais e da sociedade civil, continua aumentando o número de 

problemas que direta ou indiretamente estão vinculados à educação. Esta 

realidade nos impulsionou a indagar  sobre o porquê de, mesmo com todo o 

movimento mencionado acima, não se perceberem mudanças qualitativas na 

formação de professores e o porquê cada vez mais os programas dos cursos 

de Pedagogia estão mais reduzidos. 

Tais estudos ratificam, em um primeiro momento, o já sabido: para se 

entender qualquer teoria e/ou momento/movimento histórico, é necessário 

aprofundar-se na contextualização política, econômica, social, histórica na qual 

os mesmos foram concebidos, pois, assim, será possível compreender a 

mentalidade da época e identificar os porquês (causas e conseqüências) de 

sua necessidade e existência, bem como os interesses hegemônicos 

dominantes. Há, ainda, a necessidade de compreender a concepção de 

Educação, sociedade, cidadão, trabalho das classes dominantes e dos 

governantes, que norteiam a elaboração e implementação de políticas em 

qualquer setor social, para que se classifique sua intencionalidade. 

Saviani (2008) afirma que com a nova realidade não se trata mais da 

iniciativa do Estado e das instâncias de planejamento visando assegurar, nas 

escolas, a preparação da mão-de-obra para oculpar postos de trabalho 

definidos num mercado que se expandia em direção ao pleno emprego. Agora 

é o indivíduo que terá de exercer sua capacidade de escolha visando adquirir 

os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. O acesso 

a diferentes graus de escolaridade amplia as condições de empregabilidade do 

individuo, o que não lhe garante emprego. A educação passa a ser entendida 

como um investimento em capital humano individual, que habilita as pessoas 

para a competição pelos empregos disponíveis. 

A nova ordem mundial, com a reorganização do capitalismo e a 

mundialização da economia, traz imbuídas novas exigências e necessidades 

de (re) organização da economia e das políticas dos diferentes setores, no 

sentido de atender à lógica neoliberal. 

Libâneo (2003) afirma que: 
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Um mundo sem fronteiras (ao menos sem as dos países 

desenvolvidos), mediante a modernização dos mercados ao capital 

transnacional, a integração econômica, a não-intervenção dos Estados 

na economia (com sua conseqüente diminuição), a saída dos Estados 

do setor de produção (por sua privatização), a diminuição do déficit 

público e a diminuição de gastos do fundo em políticas públicas e 

sociais. (p. 100). 

Com as novas formas de organização do trabalho, dos meios de  

produção e das relações entre capital e trabalho e com o avanço tecnológico, 

torna-se necessária uma reestruturação do perfil do Pedagogo que atenda às 

necessidades buscando soluções para os problemas da educação, que não 

comporta mais um profissional fragmentado, treinado para executar tarefas 

específicas, repetitivas. Há cada vez mais exigências quanto ao perfil desse 

profissional, que precisa ter habilidades de comunicação, de abstração, visão 

de conjunto e de integração, ser flexível e adaptável a diferentes funções, ter 

capacidade de acompanhar o avanço científico-tecnológico; isto inclui 

principalmente o professor da educação básica, pois cabe a ele, além das 

demais funções, preparar o aluno para exercer a cidadania e ética perante uma 

sociedade globalizada. 

Outrossim, os conceitos referentes à formação do professor podem e 

devem ser entendidos a partir dos preceitos mais gerais, a fim de que se possa 

apontar as suas reais funções para o desenvolvimento da educação, bem 

como suas perspectivas para o futuro, tendo em vista a contribuição da escola 

para a evolução da sociedade. 

Desta forma, ressalte-se que, para uma melhor compreensão desse 

processo deve-se, antes de mais nada, esclarecer o papel dos profissionais 

responsáveis por tais funções. Os mesmos não devem ser entendidos como 

inaptos ao gerenciamento da instituição, e sim como aqueles que buscam uma 

melhoria dos conteúdos curriculares, além de atuarem na coordenação 

pedagógica e no desenvolvimento do trabalho do professor, interferindo nesse 

trabalho, caso necessário. 

Segundo Paro (2001, p.34), a necessidade de se conceber a educação 

como atualização histórica do homem é condição imprescindível, embora não 
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suficiente, para que ele, pela apropriação do saber produzido historicamente, 

construa sua própria humanidade histórico-social.  

Sendo assim, é preciso que se pensem políticas educacionais que 

desenvolvam o indivíduo no sentido de que ele se perceba como esse sujeito 

histórico-social, capaz de produzir e usufruir bens sociais e culturais, sem 

perder de vista seu comprometimento com a questão social.  

A educação deve preocupar-se em trabalhar cada indivíduo de modo a 

torná-lo consciente de seus direitos e deveres enquanto ser social, preocupado 

consigo, mas consciente de sua responsabilidade no processo de construção e 

organização da sociedade. 

Há uma preocupação com a qualidade de ensino, sendo esta apontada 

como sinônimo de preparação e exercício da e para a democracia  que, para 

Paro(2001), ganha um sentido mais amplo. 

Se entendemos a democracia nesse sentido mais elevado de 

mediação para a construção e exercício da liberdade social, 

englobando todos os meios e esforços que se utilizam para concretizar 

o entendimento entre grupos e pessoas, a partir de valores construídos 

historicamente, podemos dizer que essa dimensão social dos objetivos 

da escola se sintetiza na educação para a Democracia  (p. 34). 

Um governo que se pretenda realmente comprometido com  a 

população, principalmente com as classes desfavorecidas, tem de ter clara a 

necessidade de se desenvolver políticas educacionais voltadas para a 

democracia 

Segundo Nóvoa (1995, p.27), toda formação se constrói de um trabalho 

de reflexão e prática e da (re) construção permanente da identidade pessoal. 

Para ele o “desenvolvimento profissional dos professores se entende como 

processo e acredita que este processo formativo alimenta-se de modelos 

educativos, e que práticas de formação de professores, que tomem como 

referência dimensões individuais e coletivas, contribuem para a emancipação 

profissional, na produção dos seus saberes e valores”.  
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Nóvoa (2009) ainda afirma que a educação passa por momentos de 

grandes incertezas e muitas perplexidades. Sabemos que a educação 

necessita de mudanças, mas difícil é definir os caminhos. As tentativas de 

mudanças levam, muitas vezes, aos mesmos discursos. 

“Há um excesso de discursos, redundantes e repetitivos, que se traduz 

numa pobreza de práticas.(...) O campo da formação de professores 

está particularmente exposto a este efeito discursivo...”(p.27). 
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CAPITULO II 
A MULHER NO MAGISTÉRIO: PROFISSÃO OU VOCAÇÃO? 

Discutiremos nesse capítulo o ingresso da mulher no mercado de 

trabalho, a desvalorização profissional e a profissionalização docente. 

Definimos como referência Cristina Bruschini (1998), Jane Soares de 

Almeida (1998, 2004), Zeila de Brito Fabri Demartini (1993) e Paulo Freire 

(1997), por tratar-se de autores que discutem gênero e profissionalização da 

mulher no Brasil. 

Inicialmente a mulher começa a ser aceita no campo profissional apenas 

na área da educação. A função de professora seria a extensão de uma 

atividade que já ocorre dentro de casa. Pela própria divisão sexual do trabalho, 

cabe à mulher a tarefa de educar os filhos e de administrar a casa.  

Segundo Almeida (1998), enquanto os homens disputavam poderes no 

espaço público mantinham-se as mulheres na penumbra doméstica e 

domesticadora, confinadas num espaço restrito que lhes tolhia a liberdade e 

expansão de sua inteligência e de seu talento. 

Influenciada por correntes de pensamento e pela igreja católica a mulher 

passa a ser considerada o único ser dotado biologicamente com capacidade de 

socializar e ensinar as crianças, como parte de suas funções maternas; a 

escola era vista como extensão dessas atividades, uma vez que a manutenção 

de princípios morais conservadores determinava que nas escolas as meninas 

somente pudessem ter contatos com mestras. Assim inicia-se a abertura de 

espaços para as mulheres no campo profissional, a sua atuação nas séries 

iniciais, considerando dessa forma o magistério como profissão feminina por 

excelência.  

Almeida (1998) ainda firma que, durante a instituição do regime 

republicano no Brasil, atribuiu às professoras primárias um desempenho 

profissional que aliava as representações ideológicas acerca do magistério 

feminino, uma maior qualificação e autonomia concedendo-lhes algumas 

competências na organização de seu trabalho docente, embora ainda limitadas 

pelos interesses estatais.  
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Mãe e professora podem ser vistos como o prolongamento do mesmo 

papel ainda em outros aspectos: é esperado da professora, na ideologia da 

nossa classe, que ela seja afetiva, terna, paciente, sem deixar de ser severa e 

disciplinadora. Atributos estes que se requer também de uma mãe. 

Conforme Almeida (1998), o discurso ideológico construiu uma série de 

argumentações que alocavam às mulheres um melhor desempenho 

profissional na educação, derivado do fato da docência estar ligada às idéias 

de domesticidade e maternidade.  

No inicio do século XX, com o aparecimento de novas correntes 

pedagógicas voltadas para a discussão sobre diferenças "naturais", em termos 

de temperamento, caráter e modalidade de raciocínio influenciaram todas as 

medidas tomadas na área educacional, ratificando as diferenças sexuais, 

reforçando as características e a ordem estabelecida.  

Os cursos de nível médio e profissional, com currículos voltados para 

atender as chamadas qualidades femininas, começam a preparar as mulheres 

para as profissões que julgavam adequadas ao seu sexo.  Essas profissões 

estavam sempre relacionadas com a educação e a saúde. As diferenças ditas 

naturais, relacionadas ao conceito de vocação, foram reunidas no discurso 

sobre: a importância do trabalho da mulher, associando-se à fala dominante 

sobre o não-trabalho feminino. 

Na década de 1920, as escolas normais livres juntam-se às oficiais, onde a 

maior parte do corpo discente era formado por mulheres. Essas escolas não 

davam acesso aos cursos superiores, assim o sistema educacional da época 

colocava praticamente um ponto final na instrução feminina.  

Essa realidade profissional na vida da mulher de classe média durou até 

a década de 1930, quando o magistério era a única profissão feminina 

respeitável e a única forma de emprego reconhecido. Almeida (1998) relata que 

nesse período as mulheres já eram maioria no magistério e detinham do ponto 

de vista social, uma imagem dessexualizada ao incorporar a maternidade e o 

papel de guardiãs da moral, da família e da pátria. Mais tarde foram abertas as 

primeiras oportunidades de trabalho em outras áreas, a princípio em serviços 

públicos e depois em empresas privadas. 



 

 

46

Já em 1930, com as reformas educacionais no Brasil, a escola normal deixa 

de ser preparatória e passa a ser profissionalizante, e para cursá-la exigia-se que 

o aluno tivesse o curso ginasial completo, atual ensino fundamental.  Com essas 

mudanças as mulheres foram beneficiadas, pois se ampliava seu nível de 

escolaridade. Contudo, seu acesso ao secundário preparatório e aos cursos de 

nível superior ainda era muito limitado e concentrado em poucos anos de ensino. 

Somente no inicio da década de 1940, é que se permitiu às normalistas o ingresso 

em alguns cursos superiores de filosofia, direito que se estenderia, em 1953, aos 

demais cursos. 

Com as mudanças na legislação educacional, permitindo o ingresso da 

mulher em cursos superiores, fica sólida a tendência da mulher se dedicar ao 

magistério nas séries iniciais e na educação infantil. A partir de então, o grande 

número de mulheres que ingressaram no ensino superior, contribuiria para 

consolidar também o magistério como ocupação feminina, pois a grande maioria 

das que ingressou nas universidades dirigiu-se para os cursos que preparavam 

para a docência naquele nível, além desses cursos apresentarem um baixo custo 

financeiro.  

Almeida (1998) afirma que as mulheres reivindicaram e forçaram a inserção 

no magistério. É certo que a essa ocupação aliou-se a uma série de fatores 

externos como a necessidade de mão-de-obra, queda do poder aquisitivo da 

classe média, expansão do número das escolas. Acredita-se ainda que com o 

avanço da industrialização, ampliando o mercado de trabalho, fez com que os 

homens se afastassem do magistério em busca dos espaços profissionais melhor 

remunerados.   

Dessa forma, podemos analisar que a ampliação do magistério secundário 

para as mulheres pode ser vista como conseqüência da expansão distorcida do 

ensino de 3º grau. Dentre vários fatores externos, o aumento da perda de prestígio 

da profissão docente e a limitação de oportunidades no mercado de trabalho, 

provavelmente, foram algumas das causas que levaram o maior número de 

mulheres a atuarem no magistério. 

  Na década de 1970 o perfil da força de trabalho feminina sofre alterações 

significativas que acabam atingindo a situação do magistério. Por um lado a 

mulher acentua sua presença nos níveis mais elevados de ensino, devido a seu 

ingresso nas universidades, embora ainda exista um número elevado de mulheres 
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no nível intermediário. Por outro lado, a mulher assegura sua presença em outras 

áreas de ocupações no mercado de trabalho, diminuindo relativamente à 

importância do magistério, que passa a ser visto como ocupação de nível médio, 

pelas atividades burocráticas. 

Segundo Bruschini (1979), no período compreendido entre as décadas de 

1950-1970, acentua-se a separação das mulheres em pequeno número de 

ocupações profissionais socialmente definidas como adequadas ao sexo feminino. 

De 5,6% da força de trabalho feminina, concentrada na categoria "professores e 

funções auxiliares", como gestores, coordenadores, as professoras passam a 

representar 10,4% das trabalhadoras no espaço de 20 anos. 

Bruschini (1998) ainda faz uma comparação entre os dados do Estado de 

São Paulo e o restante do país. O resultado é revelador, indicando o crescimento 

do setor burocrático/administrativo, assim como oferta de empregos mais bem 

remunerados provocaram alterações nas escolhas ocupacionais femininas. 

No entanto, apesar dessas informações, o magistério continua sendo uma 

segregação destinada ao sexo feminino, sobretudo em regiões menos favorecidas, 

nas quais a presença de outras oportunidades para a mulher no mercado de 

trabalho é reduzida. 

É importante ressaltar que apesar do magistério continuar sendo um reduto 

feminino, as mulheres ainda sofrem discriminações intelectuais e financeiras 

quando ocupam outras áreas no mercado de trabalho. A discriminação mais 

comum está comprovada pela grande concentração de mulheres nos níveis 

inferiores da pirâmide ocupacional. Sobre essa colocação, Bruschini (1985) revela, 

as mulheres representavam 32% dos auxiliares de ensino, 25% dos assistentes, 

19% dos adjuntos e 16% dos professores titulares das universidades brasileiras. A 

discriminação aguda que incide sobre as professoras, contudo, são as 

desigualdades salariais: em 1980, 84.9% das professoras brasileiras ganhavam 

menos do que cinco salários mínimos ao mês, enquanto 47,8% dos professores se 

situavam nesta mesma faixa de rendimento mensal. 

Segundo Demartini (1993) durante a 1ª Republica as promoções ocorriam 

apenas com os homens. A eles eram destinados, em primeiro lugar, os cargos de 

direção, inspeção e cargos técnico-administrativos, e eram deles ainda, os cargos 

de professores das Escolas Normais do Estado de São Paulo. Para os homens, 

muitas vezes, não eram cobrados cursos de especialização. 
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Se essa discriminação ainda é tão acentuada nos dias de hoje, por que o 

magistério, apesar de não ser mais uma carreira basicamente feminina, ainda 

mostra uma procura crescente da mulher nos níveis superiores de ensino?  

Primeiro, porque ensinar ainda é considerado uma extensão das atividades 

domésticas e do cuidado com crianças, função da mulher dentro do seio familiar, 

embora a responsabilidade atribuída à mulher em relação à socialização infantil 

tenha sido fruto da divisão sexual do trabalho. Segundo, o número de homens que 

ingressam nos Cursos de Pedagogia é reduzido, e os que procuram esse curso, 

geralmente têm como objetivo adquirir o certificado para atuarem no mercado de 

trabalho fora da área da educação. Aqueles que têm interesse em trabalhar nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental ou na educação infantil, acabam 

enfrentando problemas sociais, uma vez que, segundo nossa cultura, lhes falta o 

fator biológico. Fator este relevante que diferenciam o homem da mulher e justifica 

esse fato como “fator natural" feminino. Analisando esses dois fatores fica claro 

considerar a profissão docente exercida pela mulher como uma "vocação".  

Segundo Gatti e Barreto (2009), a Relação Anual de Informações 

Sociais (Rais), base estatística do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 

2006 existiam 2.949.428 postos de trabalho para professores e outros 

profissionais de ensino, sendo que 82,6% deles provinham de 

estabelecimentos públicos. Entre os postos de trabalho, registrados pelo MTE, 

77%, eram femininos.  

De acordo com os dados da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicilio de 2006, 83,1% do magistério brasileiro é ocupado por mulheres e 

16,9% por homens, sendo que na educação infantil as mulheres ocupam 98% 

da totalidade, e nas séries iniciais 93%, apenas no ensino médio os homens 

ocupam 33% da totalidade contra 67% do sexo feminino. 

Diante desses dados percebe-se que o magistério ainda continua 

significando boa oportunidade de emprego para as mulheres. 

Para refletirmos mais profundamente o papel da professora em relação a 

sua “vocação”, lembramos um fenômeno que talvez possa ser chamado de 

familiarização da escola, sobre o significado da nomenclatura de parentesco 

“TIA”, forma carinhosa que as crianças muitas vezes utilizam para se dirigir a 

professora. Chamar de Tio ou Tia, amigos próximos, é um hábito comum nas 

famílias de classe média.  
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Chamando de tio ou tia, estamos colocando a professora ou o professor 

dentro de uma relação que traz consigo padrões de expectativas de 

comportamento definidas dentro da esfera familiar. Se pensarmos no papel de 

“tia” numa família de classe média, veremos que é alguém que não tem o 

encargo de educar, mas que é uma eventual substituta da mãe no caso de 

ausência e, sobretudo é uma pessoa da família com quem, em geral, a criança 

tem uma relação amistosa, afetiva, livre do peso da educação. Não é a 

encarregada em transmitir para a criança a cultura do grupo familiar e social. 

O que significa então, utilizar essa nomenclatura de parentesco para a 

escola? É um questionamento que podemos reter para atualizá-lo no nosso 

dia-a-dia. Estaremos através deste recurso contornando um autoritarismo 

ligado à professora tradicional, ou evitando situações de conflito?  

Segundo Freire (1993)  

(...) se não é opor a professora à tia não é também identificá-las ou 

reduzir a professora à condição de tia. A professora pode ter sobrinhos 

e por isso é tia da mesma forma que qualquer tia pode ensinar, pode 

ser professora, por isso, trabalhar com alunos. Isto não significa, 

porém, que a tarefa de ensinar transforme a professora em tia de seus 

alunos da mesma forma como uma tia qualquer não se converte em 

professora de seus sobrinhos só por ser tia deles. Ensinar é profissão 

que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu 

cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser 

professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por 

profissão. Se pode ser tio ou tia geograficamente ou afetivamente 

distante dos sobrinhos, mas não se pode ser autenticamente 

professora, mesmo num trabalho a longa distância. (Freire, p.10). 

Freire deixa clara a questão que parece amorosa tratar a professora de 

“tia”, no entanto a ideologia da passividade do “ensinar-aprender” acaba ficando 

camuflado com esse tipo de tratamento, pois ser resistente a uma política e a uma 

realidade social angustiante e de fragmentação do ensino, não brigar, não se 

rebelar, não fazer greve não é para pessoas passíveis, amorosas e carinhosas 

como a maioria das tias. 

O autor defende que ensinar é uma tarefa que envolve militância e 

especificidade no seu cumprimento e que o papel da tia é viver uma relação 

familiar, dessa forma, nunca poderia ser uma profissão. Entretanto, com essa 
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afirmação, Freire não teve a intenção de desvalorizar a tia, mas valorizar a 

professora, firmando aquilo que lhe é fundamental: sua responsabilidade 

profissional.  

Historicamente, as mulheres foram induzidas a escolher o magistério como 

profissão, com o argumento de que as atividades escolares exigiam sentimento, 

dedicação, minúcia e paciência, atributos próprios do sexo feminino. O conceito de 

vocação foi aceito pelas mulheres que acabaram sendo influenciadas pela idéia de 

que as pessoas têm o dom para determinadas ocupações.  

Segundo Bruschini (1981), influenciadas por essa ideologia, as mulheres 

desejam e escolhem essas ocupações acreditando que o fazem por vocação; não 

é uma escolha em que se avaliam as possibilidades concretas de sucesso pessoal 

e profissional na carreira. 

Para Almeida (1998), a aceitação dos atributos de vocação e missão 

sagrada tinha sua justificativa. A incorporação de atributos maternais à profissão 

servia assim, ao poder oficial, a profissão em si e às próprias mulheres que viam-

se duplamente beneficiadas, pois podiam ser mães e podiam ser professoras, com 

aceitação e autorização social e com as bênçãos da religião. 

O segundo fator que justifica a escolha do magistério pelas mulheres está 

relacionado a uma ocupação que permitiria conciliar a vida profissional com as 

tarefas domésticas e familiares, pois além das férias escolares, não exigiria das 

mulheres grandes jornadas de trabalho. De fato a possibilidade de impor o próprio 

ritmo e a flexibilidade de horários permite à mulher conciliar os diversos papeis que 

assume perante a sociedade entre sua vida profissional e particular. 

Rosemberg (1985) lembra que escolhas femininas são sempre movidas por 

forte senso de realidade ou "sabedoria de conciliação", que leva as mulheres a 

escolher carreiras mais flexíveis. Sabendo de antemão que não encontrarão apoio 

para as tarefas domésticas. O magistério seria então especialmente atraente para 

aquelas com responsabilidades familiares. 

Isso nos faz retomar a questão da não valorização do papel da 

professora por uma sociedade em geral, na linha de ser uma profissão que é 

uma extensão doméstica, atividade essa também desvalorizada, trago um 

exemplo. Ouvi de uma professora de educação infantil, formada em Pedagogia, 

um desabafo em relação a um comentário do esposo. Este dizia que não 
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entendia como ela, com tantos títulos universitários, submetiam-se a trocar 

fralda de crianças. Esse mesmo marido freqüentava a reunião de pais na 

escola onde sua mulher trabalhava e sabia que a proposta educacional da 

equipe de professores era muito mais ampla do que trocar fraldas. Mas por que 

será que ele teria selecionado este dado para ressaltar na conversa com sua 

mulher? 

Dessa forma, entramos no campo do que é a escolha profissional de 

uma mulher. Se for professora, sobretudo de educação infantil ou das séries 

iniciais do ensino fundamental, é visto como a extensão da atividade doméstica 

feminina. Quando a mulher decide estudar para ter títulos universitários, 

geralmente, é imposto a ela que deverá escolher uma profissão que lhe ofereça 

prestígio social, conhecimento, dinheiro e, portanto poder. Como aquelas que 

os homens seguem, pois ainda hoje é muito comum um marido ou pai 

questionar a profissão de educadora usando a frase “se você vai ganhar tão 

pouco é melhor ficar em casa”. 

O ficar em casa e o sair de casa remetem ao projeto de ser mulher e de 

ser homem. De fato, a mulher é educada para seguir o projeto para outrem, ela 

deverá ser filha, mulher e mãe. Papéis que só encontram sua realização plena, 

dentro da ideologia de nossa classe, se realizados integralmente dentro de 

casa, no seio da família. E ainda, a mulher constrói a imagem de si mesmo, a 

sua identidade, espelhada na do homem. Isto é algo de muito sério e profundo 

que vai desde a percepção do próprio corpo e da própria sexualidade, até o 

desempenho profissional. 

Dessa forma, a idéia de que os salários femininos podem ser inferiores aos 

salários masculinos, devido à mulher ocupar, profissionalmente, uma posição 

secundária ou complementar, ajudou a engessar a crença de que o magistério é a 

profissão ideal para o sexo feminino.  

Essa ideologia, provavelmente, pode ter sido um fator importante na 

desvalorização do magistério e ao empobrecimento crescente do professorado, 

devido à constante deterioração salarial que tem atingido a categoria, levando 

muitas mulheres a exercerem outras atividades profissionais não ligadas mais à 

área da educação. 
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Quanto a este último aspecto, não será difícil descobrir o quanto do 

modelo masculino de realização no trabalho tem dentro de nós. Isso em todos 

os sentidos, em todos os níveis: não só no espaço de trabalho (ritmo de 

produção, competitividade, linguagem), como também no da casa onde, uma 

vez profissionais, não se conseguirá mais, como os homens, conciliar trabalho 

externo e cuidado dos filhos.  

Ao colocar como ideal, o atingir um desempenho masculino em carreiras 

tradicionalmente masculinas, estamos nos alienando em relação a nós 

mesmas. Desde cedo, os mais velhos da família e os amigos perguntam aos 

meninos o que ele vai ser quando crescer: seguirá a profissão do pai, do avô? 

A menina fica livre deste tipo de pressão, mas logo se vê confinada ás 

casinhas, panelinhas, bonequinhas (brinquedos que treinam o papel da mãe). 

A ela caberá ajudar a mãe nas tarefas domésticas e na educação dos irmãos. 

Se tiver irmãos menores fará a lição da escola com eles e assim treinar o papel 

de professora. 

Desde logo, diante da menina aparecem modelos muito claros de 

profissão, as masculinas que ocorrem no espaço externo, no mundo de fora, 

que estão livres dos encargos da casa e dos filhos, e que tem um tempo livre 

muito definido, pois quando os homens chegam em casa descansam do 

trabalho, e as femininas que se dão dentro da própria casa, e que são tarefas 

que parecem não ter um fim. Estas são valorizadas pela ideologia que cumpre 

seu papel de nos fazer pensar ser natural para a mulher a profissão de educar.  

Ocorre-me aqui a idéia de que este tipo de papel confunde-se com a identidade 

da mulher: ser mulher é ser educadora, ficando muito claras as características 

da profissão professora, parecerem para a mulher, como uma extensão natural 

do que ela faz desde sempre.   

Além desses aspectos, existem outros que devem ser lembrados, se o 

ser professora coube tradicionalmente à mulher não é também sem razão 

profunda. Já que a mulher vai sair de casa que o faça num espaço não 

perigoso. No início do século XX, nas escolas administradas por religiosas, que 

educavam apenas meninas, somente existiam mulheres, professoras e alunas. 

Isto porque o sair de casa, de um espaço feminino, para outro do mesmo tipo é 

estar protegida.  
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De forma oculta, o controle da sexualidade feminina justificaria a partir daí, 

que mulheres trabalhassem com crianças, num ambiente seguro e em um mundo 

protegido do contato com estranhos, especialmente os do sexo oposto. 

O poder de controle a que a mulher é sujeitada encontra-se na 

centralização do que é a conotação de verdades elaboradas e impostas por um 

“estatuto daqueles que têm os encargos de dizer o que funciona como verdadeiro” 

(Foucault, 1989, p. 12). Esses especialistas necessitam de sujeitos capazes de 

ocuparem lugares determinados, e executarem funções pré-estabelecidas, 

servindo desta forma como massa de manobra para o desenvolvimento, ou seria 

melhor, para o cumprimento das normas e leis impostas pelo poder dominante. 

Retomando o porquê da escolha dessa profissão pelas mulheres, 

acredito que a atividade de professora pode ser parcialmente realizada em 

casa, correção de provas, preparação de aulas, além de ser um trabalho que 

pode ser dividido durante o dia. Se há possibilidade financeira a mulher poderá 

lecionar apenas em um período diário, reservando horas para cuidar da casa e 

dos filhos. É importante o fato de ser uma profissão que permite um recuo para 

o lar, em caso de gravidez, e/ou de acúmulo de filhos pequenos. Existe a 

possibilidade de dar aulas em casa.  

No entanto, pela experiência que tenho no magistério, todos esses 

argumentos, na prática, não são reais, pois a professora gasta do seu tempo, 

em média, quatro horas diárias na escola, oito horas diárias na preparação de 

aula, correção de provas ou atividades extras, que são realizadas em casa ou 

fora do ambiente escolar, somando uma carga horária semanal de quarenta e 

quatro horas, mais do que qualquer outra atividade profissional. 

Com essas desvantagens, como se explica que o magistério ainda seja 

visto como sacerdócio ou vocação? É muito provável que a ideologia da vocação, 

do amor e da dedicação, competências especificas para a profissão, apresentem 

justificativas para as condições concretas em que se dão as relações de trabalho 

da professora. Desta forma, as profissionais são levadas à inexistência de 

reivindicações de melhores salários e mais poder por parte da categoria, Visto que 

a separação ocupacional por sexo contribui de forma importante garantindo que 

esse encobrimento se procedesse de maneira eficaz. Na medida em que as 
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opções de trabalho para a mulher são restritas, ela tem a necessidade de justificar 

e valorizar sua escolha, fazendo, geralmente, através do discurso da vocação.  

Segundo Almeida (2004), o fato das mulheres não terem amplo acesso às 

demais profissões fez do magistério a profissão mais adequada para o sexo 

feminino, o que foi reforçado pelos atributos de missão e vocação, além da 

continuidade do trabalho do lar. Dessa forma, a ordem social vigente seria mantida 

e as mulheres que reivindicavam por educação teriam uma escola que lhes 

proporcionariam isso e ainda forneceria um diploma que lhes permitiria sustentar-

se em caso de necessidade. Isso assegurava a presença feminina nos lares e 

cumpria-se o destino que se esperava de cuidar e educar crianças. 

O que está por trás disso é a divisão do trabalho entre os sexos. Uma 

modificação disso exigiria uma transformação maior da sociedade que trará 

como conseqüência a redefinição da família, e dos papéis de homem e de 

mulher. Só desta forma a mulher poderá escolher com liberdade uma profissão; 

estou me lembrando da pergunta que se faz aos meninos, “o que vai ser 

quando crescer?”, Um questionamento que já vem submetido à idéia de que a 

profissão está ligada à identidade da pessoa. Para as meninas a pergunta não 

é feita como se professora fosse sua própria identidade. 

Se a vocação para o magistério é a justificativa para as condições 

concretas da prática pedagógica, relacionando-as ao gênero, então fica claro o 

descaso que as educadoras sofrem em sua atuação profissional, pois a questão 

da subordinação de gênero, e a percepção de que as professoras são o maior 

instrumento, na prática em sala de aula, inconscientemente, elas colocam em 

prática os mesmos mecanismos que reproduzem as desigualdades de gênero, 

assim reforçando o padrão submisso nas meninas e autoritário nos meninos. 

Contra essa idéia, advogam a luta pelo respeito entre o gênero e 

reconhecimento de suas diferenças. Nesse sentido, as práticas 

educativas na escola, na comunidade, no currículo e nas salas de aula 

devem sustentar-se no principio de que as diferenças entre homens e 

mulheres no trabalho, nas formas de expressão de sentimentos, em 

papéis sociais, não resultam de uma base natural, mas são 

socialmente construídas. (LIBÂNEO, 2004, p.57). 

Descobrir o que é a nossa cultura talvez seja um dos caminhos para 

levantar a nossa especificidade enquanto mulheres e professoras. Por cultura 
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entende-se todo um conjunto formado pela interação de nossos diferentes 

espaços e tempos internos e externos: nossa maneira de pensar, fazer e 

expressar simbolicamente. 

Segundo Libâneo (2002), a tarefa de ensinar a pensar requer dos 

professores o conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento de 

suas próprias competências do pensar. 

Reconstruir a própria história junto com os outros que fazem parte delas 

não é fácil e requer um descobrir e reinventar da nossa cultura. O que 

percebemos é que, ao mesmo tempo em que buscamos articular o pretexto da 

formação de docentes para as séries iniciais do ensino fundamental ou da 

educação infantil, deixa-se toda a história vivenciada pela classe e as 

implicações desse movimento no contexto moderno de ser professora. 

Libâneo (2004) afirma que: 

Colocar a escola como local de aprendizagem da profissão professor 

significa que é na escola que o professor desenvolve os saberes e as 

competências do ensinar, mediante a um processo ao mesmo tempo 

individual e coletivo. Internalizar saberes e competências significa 

“saber encontrar e pôr em prática respostas apropriadas ao contexto na 

realização de atividades de um projeto”. (LIBÂNEO, p. 35). 

Pensando dessa forma podemos, agora, retomar aquela velha profissão 

de professora, que era uma extensão do lar, humilde, tão insignificantemente 

remunerada, própria para cabeças femininas, e fazer dela um instrumento de 

transformação. 

Deixar de ser a “professorinha” para ingressar em um curso de nível 

superior, como o Curso de Pedagogia, ainda que para receber a formação de 

professor, foi um avanço na carreira profissional da mulher. 

Segundo os gregos o termo “Pedagogia” significava ato de condução ao 

saber, e atualmente seu significado é Teoria e Ciência da Educação e do 

Ensino. Esse conceito tem sido alvo de muitas indagações, uma vez que se 

refere à ciência da educação, ao curso de formação de educadores, além de 

outras denominações criadas pelo senso comum, denominações essas que 

voltam a tratar a Pedagogia como uma extensão das atividades domésticas. 
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Libâneo (2004) afirma que: 

Pedagogia é, antes de tudo, um campo cientifico, não um curso. O 

curso que lhe corresponde é o que forma o investigador da educação e 

o profissional que realiza tarefas educativas seja ele docente ou não 

diretamente docente. Somente faz sentido um curso de Pedagogia pelo 

fato de existir um campo investigativo – o da Pedagogia - cuja natureza 

constitutiva é a teoria e a prática da educação ou a teoria e prática da 

formação humana. (LIBÂNEO, 2004, p. 02). 

 Desta forma, fica clara a visão do autor relacionando os campos sociais 

sobre o campo educacional, mais especificamente sobre o trabalho docente, 

uma vez que o professor não pode manter-se alheio aos campos sociais. 

 A função do professor está em organizar os conhecimentos a serem 

adquiridos pelo educando, porém essa organização deve ocorrer da maneira 

mais favorável possível, ou seja, é necessário que esse profissional possua 

conhecimentos suficientes para mediar às construções dos alunos. Esses 

conhecimentos deverão estar relacionados aos saberes dos alunos, aos 

objetivos estabelecidos e o como fazer para que todos possam atingir os níveis 

de aprendizado satisfatório. 

 É importante ressaltar uma avaliação critica do processo educativo da 

consciência e não só das técnicas de ensino aprendizagem. É precisamente 

através da educação que assumimos uma atitude critico-criativa diante da 

imagem, do conteúdo, da finalidade, dos métodos e dos objetivos da educação. 

 Para tanto, conforme a teoria Piagetiana, considera-se três fatores 

fundamentais: 

• A dimensão da assimilação que arrisca transformar o ser em 

instrumento ou sujeito passivo do processo educativo. 

• A dimensão intersubjetiva que deve levar o sujeito a uma maior 

conscientização das exigências de sua integração na sociedade. 

• A dimensão crítica que aguça a capacidade do indivíduo para avaliar, 

nas devidas proporções, a realidade em que vive. 

O profissional da educação deve procurar aprofundar e compreender o 

processo educativo tal como é vivido, para poder enfrentar as questões 
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fundamentais desse mesmo processo. Pretende-se levar aqueles que são 

responsáveis à compreensão do processo educativo como tal, para que a 

escolha de objetivos e meios seja mais coerente com as necessidades 

fundamentais do homem e do seu próprio meio social, na qual está inserido. 

O professor deve visar à educação como um processo global, que inclui 

o homem em sua totalidade, a questão da finalidade da vida humana, individual 

e coletiva; a questão da sociedade justa e por ser a educação um processo 

eminentemente voltado para a coletividade; a questão do sentido do outro eu e 

do mundo, dos quais depende o desempenho de todo processo educativo. 

Exige a mais estreita reciprocidade entre teoria e prática, entre exigências e 

possibilidades, entre realização e desafio. 

Dessa forma, o processo educativo implica o cruzamento, o conflito e 

exige a colaboração entre os fatores relacionados com as diversas dimensões 

do homem, afetiva, ética, técnica, intelectual, corpórea e avaliativa. Todas 

essas dimensões deveriam integrar-se no todo, que é a personalidade humana, 

do ponto de vista individual e social. Portanto o processo educativo visa à 

totalidade do homem, ao seu desenvolvimento e aos resultados desse 

desenvolvimento. Conforme Nóvoa (2009): 

“... o professor é uma pessoa, e que a pessoa é o professor. 

Que é impossível separar as dimensões pessoais e 

profissionais. Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo 

que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos. Que 

importa, por isso, que os professores se preparem para um 

trabalho sobre si próprios, para um trabalho de auto-reflexão e 

de auto-análise”. (p.38)  

Não se pretende, portanto que o professor deverá ser especialista em 

todas as áreas ou disciplinas, mas de acordo com Libâneo (2004), esse 

docente deverá possuir saberes necessários a manutenção de seu 

profissionalismo: 

O profissionalismo refere-se ao desempenho competente e 

compromissado dos deveres e responsabilidades que constituem a 

especificidade de ser professor e ao comportamento ético e político 

expresso nas atitudes relacionadas à prática profissional. Na prática, 

isso significa ter o domínio da matéria e dos métodos de ensino, a 
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dedicação ao trabalho, a participação na construção coletiva do projeto 

pedagógico-curricular, o respeito à cultura de origem dos alunos, a 

assiduidade, o rigor no preparo e na condução das aulas, o 

compromisso com um projeto político democrático. (LIBÂNEO, p.75). 

O mundo contemporâneo exige um perfil de professor que interrompa as 

práticas ultrapassadas. A modernidade impõe novas competências aos 

docentes, nas quais eles não são mais os exclusivos donos do conhecimento 

transformando-se, também, em permanentes aprendizes.  

“O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente 

através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O 

aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em que o 

ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a 

repensar o pensado, rever-se em suas posições, em que procura 

envolver-se com a curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e 

veredas, que ela os faz percorrer”. (FREIRE, 1993, p. 27). 

Para que o professor possa assumir esse novo perfil, é preciso lembrar 

que o homem é um ser dotado de cultura, posicionamentos, inteligência, 

peculiaridades, valores e preconceitos condicionados, no qual podem 

determinar suas ações e reações. No entanto, em sua essência o ser é 

evolutivo, transforma e sente a necessidade em buscar mudanças e novas 

experiências. Cabe ao educador socializar essas ações e proporcionar a 

participação, estimulando a criatividade e a autoconsciência para que ao final 

do processo educativo promova o crescimento e amplie sua visão de mundo.  

Somente o profissional responsável e comprometido com a educação 

terá condições de assumir esse novo perfil, pois é através de um processo 

responsável em que a participação dos alunos não seja apenas uma sugestão, 

mas uma conseqüência natural dos fatos. 

Os cursos de formação de professores oferecem diversas e numerosas 

informações e conhecimentos que são condicionados a um desafio constante 

de indicadores que integram e interagem não só na ação profissional, mas em 

diversas realidades vividas durante o processo educativo. 

Dessa forma, percebemos que não existe um modelo a ser seguido; o 

educador deve levar em conta que a sua atuação docente necessita da 

organização, capacitação e conscientização para que possa existir uma ação 
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que contemple não só conhecimentos, mas habilidade e competências 

condizentes com a prática e ética profissional. 

A competência profissional exige conhecimentos, habilidade e 

capacidades, das quais implica em uma seleção de estratégias compatíveis 

com a prática profissional, ou seja, entende-se a ação planejada para conduzir 

a determinados objetivos. 

Dessa forma, ser professora envolve um saber que pode ser atualizado a 

qualquer momento. Não é o que ocorre com outras profissões que exigem um 

acúmulo de conhecimentos sem interrupções, como a ciências exatas, médicas. 

Nesse caso, há a necessidade de conscientizar a mulher que o magistério não é 

uma vocação ou um "chamado" ao qual se atende apenas por ser mulher, mas é 

uma profissão que exige concreta formação pedagógica, esforço, dedicação, 

competência e espírito de classe; desta forma poderá agir como profissional, 

buscando aperfeiçoamento de sua formação, reivindicando melhores condições de 

trabalho, salários compatíveis e enfrentar com afeto a relação com os alunos, 

porém sem o disfarce do amor. 

Levar à mulher a consciência de que ela não é um agente reprodutor no 

cotidiano escolar, mas um transformador que detém relativa autonomia e poder de 

formar os futuros cidadãos, deixa claro que a função da professora no ambiente 

escolar, poderá ser de um agente eficaz no processo de transformação social, 

encontrando pequenos espaços de mudança que podem começar pelo 

questionamento das desigualdades sexuais, o que levaria a alguma mudança na 

cultura nacional. 

Portanto, um caminho seria deixar surgir de dentro de nós nossa 

história, nossas conquistas e nossos desejos. Não temos vocação para sermos 

professoras, somos profissionais da educação e devemos cumprir nosso papel 

da melhor maneira possível. Esse papel requer todo conhecimento que 

recebemos durante nossa formação acadêmica, pois transformar sucata em 

material de apoio, conhecimento espontâneo em conhecimento cientifico e 

tecnologia em aulas construtivas não são qualificações para vocação, mas para 

profissão. 

“Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 

quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou é marcado 
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para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma 

como educador permanente, na prática e na reflexão sobre a 

prática” (Freire, 1986 p.49). 
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CAPITULO III 
FORMAÇÃO E DOCÊNCIA: OS EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 
Este capítulo tem por objetivo apresentar informações que foram 

constatadas através da pesquisa realizada, sobre a formação do professor e 

sua atuação quando egressos do Curso de Pedagogia de um Instituto 

Superior de Educação, situado no Grande ABC Paulista. 

Procede-se, inicialmente, a uma breve descrição da história da 

instituição investigada referente à implantação do curso de Pedagogia, em 

2003.  

Os dados obtidos para a investigação dessa pesquisa deu-se com 

alunos egressos desse curso, a partir de 2005, que haviam recebido 

formação profissionalizante do segundo grau com Habilitação para o 

Magistério para atuarem nas séries iniciais do Ensino Fundamental ou 

CEFAMs e, egressos vindos do ensino médio regular, que atuam como 

docentes, visto que a finalidade dessa pesquisa será analisar e apresentar 

resultados obtidos com relação às competências e habilidades 

desenvolvidas durante a formação dos alunos egressos no Curso de 

Pedagogia, verificando se esses profissionais atendem às necessidades das 

escolas onde atuam. 

Para a realização da pesquisa, foi enviado, via e-mail, questionário 

contendo 19 questões, abertas e fechadas, para 100 alunos egressos – com 

retorno de 17 questionários. Em seguida, foram analisados os dados obtidos 

nos questionários aplicados aos 17 egressos do curso de Pedagogia e 

posteriormente realizou-se entrevistas com seis profissionais que atuam 

como docentes nas séries iniciais do Ensino Fundamental, sendo que três 

egressos já tinham formação profissionalizante do segundo grau com 

habilitação para o magistério ou CEFAM e, três egressos cursaram o ensino 

médio regular. Esse critério foi adotado para demonstrar as dificuldades e 

facilidades do profissional  para atuarem no magistério. 
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3.1 - História do Instituto Superior de Educação 
O Curso de Pedagogia foi inaugurado no ISE2, no ano de 2003, 

contando apenas com uma turma de trinta e cinco alunos matriculados, no 

período noturno. 

O curso foi autorizado pela Portaria 3.954 de 20 de dezembro de 

2002, oferecendo as Habilitações em Gestão Educacional, Orientação 

Educacional e Supervisão Educacional. Seu reconhecimento ocorreu pela 

Portaria Ministerial nº 3.013 de 30 de agosto de 2005. 

Atualmente o curso de Pedagogia do ISE estudado é composto de um 

total de 17 turmas, sendo 6 no período matutino e 11 no período noturno, 

com aproximadamente 1.300 alunos. 

As turmas de Pedagogia se apresentam, geralmente, divididas em 

quatro grupos: alunas que cursaram o Ensino Médio regular, outras que 

cursaram o Ensino Médio com Habilitação Especifica para o Magistério ou 

os CEFAMs, ainda há grupos de professores que já atuam na rede pública 

de ensino e ingressam na faculdade para obtenção do certificado e alunas 

que estão incluídas no curso apenas para obtenção do certificado, mas que 

atuam em outras áreas de trabalho. 

Segundo Cortella (2005), a diversidade desses sujeitos, que 

participam da construção social, conduz ao possível questionar sobre a 

formação do ser humano ao não obter significados, que justifiquem seu 

empenho na aceitação e cumprimento desses valores. É a intervenção do 

ser na organização do meio que denota força à atuação do indivíduo na 

criação da história. 

Analisando o Projeto Político Pedagógico do ISE, a licenciatura em 

Pedagogia segue as determinações da Resolução CP/CNE nº 1, de 15 de 

maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso, 

tendo por base os Pareceres 5/2005 e 3/2006. A nova legislação revoga 

dessa forma os dispositivos legais que organizavam o curso. 

                                                 
2 Instituto Superior de Educação, localizado no Grande ABC Paulista. A Razão social da Instituição será 
preservada. 
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Diante dessa situação, após ampla discussão entre docentes e 

representantes os alunos deste ISE, decidiu-se por uma nova organização 

do curso, a partir do primeiro semestre de 2007, extensiva aos ingressantes 

em 2006, uma vez que pela organização atual o Curso de Pedagogia do ISE 

foi reconhecido com as habilitações em: Gestão Educacional, Orientação 

Educacional e Supervisão Educacional; desta forma, os alunos que estavam 

cursando em 2006 seguem o projeto e a matriz curricular (anexo 1) do curso 

que foi autorizado, sem alterações, apenas aos iniciantes em 2007 e aos 

que estavam cursando os 2º e 3º semestres, seria dada a oportunidade de 

concluir o curso dentro da nova legislação. 

Conforme a legislação (Res. CNE 1/2006), a Licenciatura Plena em 

Pedagogia terá duração de 3200 horas de efetivo trabalho acadêmico, 

distribuídas em: 2800 horas dedicadas às atividades formativas; 300 horas 

dedicadas ao estágio supervisionado; 100 horas de atividades teórico-

práticas. O curso levará a formação inicial para o exercício da docência na 

Educação Infantil, e nas séries 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. 

Sendo assim, o desafio que se apresenta ao Curso de Pedagogia é 

contribuir para a formação de profissionais com as diversas demandas 

sociais e capazes de se defrontarem com as realidades diferenciadas do 

mundo social. 

3.2 - Perfil do Egresso  
O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 

informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos 

teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da 

profissão, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estética. 

Espera-se do egresso do Curso de Pedagogia do ISE que ele esteja 
apto a:           
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• Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa e igualitária.3 

• Compreender, cuidar  e educar crianças de zero a cinco anos, de 

forma a contribuir para seu desenvolvimento nas dimensões, 

fisica , psicológica, intelectual e social.  

• Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do 

Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria. 

• Trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção 

da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do 

desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do 

processo educativo. 

• Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 

individuais e coletivas. 

• Aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Fisica, de forma interdisciplinar e adequada às 

diferentes fases do desenvolvimento humano.   

• Relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, 

nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 

desenvolvimento de aprendizagens significativas. 

• Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, família e a comunidade. 

• Identificar problemas sócio-culturais e educacionais com postura 

investigativa integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, com vistas a contribuir para superações de exclusões 

sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas e 

políticas. 
                                                 
3 Dados obtidos no Projeto Político Pedagógico do ISE pesquisado. 
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• Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 

diferenças, étnico-racial, de gêneros, classes sociais, religiões, 

necessidades especiais e opções sexuais. 

• Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a 

área educacional e as demais áreas do conhecimento. 

• Participar da gestão das instituições, contribuindo para 

elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 

avaliação do projeto pedagógico, bem como executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, 

em ambientes escolares e não-escolares. 

• Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção 

de conhecimentos pedagógicos e científicos. 

• Estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 

determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e 

encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias 

competentes. 

    Desta forma, a proposta pedagógica do curso, segundo o projeto 

pedagógico do ISE, é desenvolver uma educação problematizadora, criativa, 

reflexiva-crítica, oferecendo embasamento teórico-prático necessário para a 

formação de futuros docentes, tendo como objetivo relacionar o processo 

ensino aprendizagem com as dimensões sociais, econômicas e políticas do 

contexto em que se dá o processo educativo. 

   Observando-se ainda os princípios do curso de Pedagogia 

apresentados no projeto pedagógico do Instituto Superior de Educação, 

espera-se que os egressos tenham desenvolvido ao longo do curso, 

habilidades e competências específicas para sua atuação docente, como: 

• Dominar os conteúdos específicos das áreas básicas do ensino 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, 

estando capacitado a desenvolver a prática pedagógica numa 

perspectiva multidisciplinar. 
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• Interpretar a prática educativa a partir dos conhecimentos sobre a 

realidade econômica, cultural, política e social brasileira, regional 

e local. 

• Resolver situações-problemas que exijam análise, síntese, 

avaliação e aplicação de conhecimentos. 

• Utilizar formas distintas de acessar e processar conhecimentos, 

estratégias de ensino e utilização de materiais diversificados, bem 

como compreender as transformações do mundo atual, mediadas 

por novas tecnologias. 

• Articular os conhecimentos científicos com as experiências 

vivenciadas na prática pedagógica e com a realidade dos alunos. 

• Refletir o conhecimento historicamente acumulado, intervindo na 

construção de um novo saber. 

• Demonstrar autonomia intelectual no exercício de sua atividade 

ao tomar decisões e apresentar soluções alternativas no 

tratamento das questões educativas. 

• Apresentar condições teórico-metodológicas para coordenar e 

executar programas, projetos e experiências vinculadas a 

processos formais de escolarização e processos não formais de 

práticas alternativas em educação.  

Sendo um curso voltado para a formação de docentes podemos verificar 

que os profissionais estão recebendo uma formação que desenvolve 

habilidades e competências para atuarem nas áreas de ensino, organização e 

gestão educacionais, projetos educacionais e ainda na produção e difusão do 

conhecimento em várias áreas da educação. 

Considerando que ao pedagogo são requeridos conhecimentos, 

competências técnico-metológicas e competências subjetivas e comunicativas, 

que ampliem seu campo de atuação para além da sala de aula, exige-se dele 

um conhecimento da escola como um todo, em termos de organização e 

gestão, a tarefa de ensinar une-se à capacidade de contribuir para formar uma 

organização do trabalho escolar com qualidade e participação. 
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Saviani (2008) afirma que a formação de professores só se completa 

com o efetivo preparo pedagógico-didático. Em conseqüência, além da 

cultura geral e da formação específica na área de conhecimento 

correspondente, a instituição formadora deverá assegurar, de forma 

deliberada e sistemática, por meio da organização curricular, a preparação 

pedagógico-didático, sem o que não estará, em sentido próprio, formando 

professores. 

3.2.1 - Alunos Egressos do Curso de Pedagogia 
No período de junho a agosto de 2009, foram encaminhados 

questionários (anexo 2) via e-mail, a 100 egressos que concluíram o Curso 

de Pedagogia, a partir do ano de 2005, no Instituto Superior de Educação 

pesquisado, situado no Grande ABC paulista,. Obtivemos a devolutiva de 17 

questionários respondidos e este faz parte do universo investigado. 

Já no período de 01 a 05 de setembro de 2009, para aprofundarmos 

algumas questões, realizamos as entrevistas (anexo 3) com os seis 

egressos selecionados, sendo três que concluíram o ensino médio regular e 

três que concluíram o 2º grau com Habilitação para o Magistério ou os 

CEFAMs. 

O questionário e a entrevista são instrumentos utilizados em pesquisa 

que permitem ao pesquisador investigar atitudes e comportamentos dos 

seres humanos que não podem ser apenas observados ou que são apenas 

conhecidos pelo sujeito da pesquisa.   

Queiroz (1982) afirma que: 
“a grande diferença entre o registro da informação viva e o registro 

através da escrita, que realça a observação, que acaba de ser feita, 

está em que a informação viva provém diretamente do informante e de 

suas motivações específicas”. (p.67) 

Para o envio do questionário e realização da entrevista foi necessário 

cumprir uma exigência do CONEP – Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa, devido ao objeto pesquisado envolver seres humanos. Deu-se 

entrada a esse processo no CEP-UMESP – Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Metodista de São Paulo, em 02/06/2009, obtendo-se a 

aprovação através do parecer consubstanciado, em 29/06/2009 (anexo 4). 
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Após aprovação do CEP-UMESP4, foram enviados, primeiramente, os 

questionários para cinqüenta egressos, determinando uma data máxima 

para retorno de 10 dias. Ao término desse prazo foram encaminhados outros 

cinqüenta questionários, totalizando assim,  100 egressos.   

3.2.2 - Caracterizações dos Egressos pesquisados 

 Conforme demonstra a tabela 1, da totalidade dos questionários 

respondidos pelos egressos pesquisados (17), 15 pertencem ao sexo feminino 

e apenas 2 ao sexo masculino, o que comprova a tese de que as mulheres são 

a maioria no magistério.  

Quanto à formação inicial, observamos que 3 egressos ingressaram no 

Curso de Pedagogia vindos do ensino médio com Habilitação para o Magistério 

ou CEFAMs e, 14 vindos do ensino médio regular. 

Já com relação à situação funcional, pudemos constatar que 12 

egressos trabalham atualmente como docentes em escolas públicas e privadas 

e apenas 5 não atuam como docentes. Observem na tabela que dos doze 

pesquisados que trabalham atualmente como docentes, 7 trabalhavam na 

docência antes de ingressarem no Curso de Pedagogia. 

Quanto à formação continuada, 8 concluíram cursos de especialização 

em programas de lato sensu. 

Outro aspecto analisado foi como os egressos, que atuam como 

docentes, caracterizam sua atuação profissional depois do Curso de 

Pedagogia. 12 consideraram que houve melhora na sua atuação profissional, 

sendo que 1 egresso do sexo masculino não aua na area da educação, e 5 

alegaram continuarem atuando da mesma forma que antes, sendo que apenas 

1 egresso exerce a função como docente, os demais atuam em outras areas 

profissionais. 

 

 

                                                 
4 Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo. 
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Tabela 1 – Gênero, Modalidade de Ensino, Situação Funcional Atual, 
Situação Funcional Anterior ao Curso de Pedagogia, Titulação Atual e 
Atuação Profissional Depois do Curso de Pedagogia. 

                                                                                                                                                     Gênero 
                                                                                                                                                      FEMININO       MASCULINO 

Modalidade 
 

De 
 

Ensino 
 

 
ENSINO MÉDIO 

 
HABILITAÇÃO ESPECIFICA PARA O 

MAGISTÉRIO OU CEFAM 

 
12 

 
3 

 
2 
 

0 

SITUAÇÃO 
 

FUNCIONAL 
 

ATUAL 
 

 
DOCENTE 

 
NÃO DOCENTE 

 
11 

 
4 

 
1 
 

1 

 
SITUAÇÃO FUNCIONAL 

ANTERIOR AO CURSO DE 
PEDAGOGIA 

 
DOCENTE 

 
NÃO DOCENTE 

 

 
7 
 

8 

 
0 
 

2 

 
 

TITULAÇÃO ATUAL 

 
GRADUADO 

 
ESPECIALISTA 

 
MESTRE 

 

 
8 
 

7 
 

0 

 
1 
 

1 
 

0 

 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

DEPOIS DO CURSO DE 
PEDAGOGIA 

 

 
MELHOROU 

 
PIOROU 

 
DA MESMA FORMA 

 

 
10 

 
0 
 

5 

 
2 
 

0 
 

0 

Outro aspecto observado relaciona-se a situações vivenciadas durante o 

Curso de Pedagogia que mais contribuíram para a prática docente dos 

egressos. Dos 17 questionários retornados, 12 atuam como docentes, 11 deles 

relatam que as situações que mais contribuíram para a prática docente foram 

as disciplinas que envolviam prática de ensino e 1 egresso não opinou. 1 que 

não atua como docente, alega que as disciplinas que contribuíram para a 

atuação profissional foram as que estão relacionadas a debates e oficinas 

pedagógicas. Já os 4 que não atuam no magistério não responderam. Observe 

a tabela 2. 
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Tabela 2 - Situações vivencidas durante o Curso de Pedagogia 

Situações vivencidas durante o Curso de Pedagogia, que contribuíram para 
a atuação docente dos egressos 

Nº 

Disciplinas que envolveram prática de ensino  11 

Egressos que atuam como docentes, mas não opinaram 1 

Egressos que não atuam como docentes, mas opinaram 1 

Egressos que não atuam como docentes e não opinaram 4 

A tabela 3 demonstra o grau de dificuldade experimentado durante o 

Curso de Pedagogia por todos os egressos que responderam a pesquisa. 

Pode-se observar que 14 egressos pesquisados encontraram pouca dificuldade 

na relação entre teoria e prática, e 11 encontraram pouco afinidade com os 

conteúdos trabalhados. Isso comprova a tabela anterior, quando 11 dos 

egressos que atuam como docentes relataram que as situações que mais 

contribuíram para a prática docente foram as disciplinas que relacionavam a 

teoria com a prática. 

Tabela 3 – Dentre os aspectos relacionados abaixo, expresse o grau de 
dificuldade experimentado durante o curso de pedagogia. 

 Grau de  dificuldade 

Aspectos Muito Pouco Nenhuma 

Relacionamento com os professores 0 2 15 

Relacionamento com os colegas 3 7 7 

Relacionamento com a coordenação do curso 1 2 14 

Afinidade com o programa curricular do curso 1 9 7 

Afinidade com os conteúdos trabalhados 1 10 6 

Relação da teoria com a prática 0 14 3 

Afinidade com os instrumentos de avaliação acadêmica. 0 11 6 

 

 Na questão 11 do questionário foi solicitado aos egressos que 

especificassem cinco disciplinas que mais contribuíram para o trabalho 

docente. Dos dados levantados podemos observar que novamente as 
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disciplinas citadas pelos egressos foram aquelas que relacionam a teoria com a 

prática, como pode-se verificar na tabela 4. 

Tabela 4 – Disciplinas que mais contribuíram para o trabalho docente. 

Disciplinas que mais contribuíram Nº 

Fundamentos e Metodologias do Ensino da Ciência.  10 

Fundamentos e Metodologias do Ensino da Matemática 10 

Fundamentos e Metodologias do Ensino da Lingua Portuguesa 6 

Didática 4 

Jogos e Brincadeiras 5 

          Referente ao estágio supervisionado realizado durante o Curso de 

Pedagogia constatamos que 5 dos egressos consideraram essa prática 

suficiente para que conhecessem as situações vividas em sala de aula, 12 

consideraram essa prática insuficiente sob a alegação de que os profissionais 

que já atuam na área da educação não oferecem contribuições favoráveis aos 

estagiários. Observe a tabela 5. 

Tabela 5 – O estágio supervisionado foi suficiente para que conhecesse 
as situações vividas em sala de aula. 

Estágio Supervisionado Nº 

Suficiente 5 

Não suficiente 12 

 Quando questionamos aos egressos qual era seu entendimento no 

processo ensino-aprendizagem, todos afirmaram ser a construção do 

conhecimento relacionado com uma aprendizagem significativa.  

Outro aspecto analisado foi o nível de conhecimento dos egressos 

referente a documentos necessários que estão relacionados à rotina escolar. 

A tabela 6 demonstra que 11 dos 17 egressos pesquisados apresentam um 

nível bom de conhecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o que 

mais uma vez comprova a necessidade do docente em buscar fontes que 
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possam auxiliar sua prática. Já 7 dos egressos apresentam um nível de 

conhecimento regular referente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e 9 referente ao Plano Nacional de Educação.  

Pode-se observar na tabela 6 que o nível de conhecimento regular referente 

à LDB e ao PNE demonstra que pode ter ocorrido uma falha na formação do 

pedagogo em relação à habilitação para gestor educacional, uma vez que o 

conhecimento de tais documentos é essencial para o desenvolvimento das 

competências e habilidades do profissional. 

Tabela 6 – Nível de conhecimento dos egressos dos documentos 
relacionados a rotina escolar. 
 Nível de Conhecimento 

Documentos Excelente Bom Regular Ruim 

Lei de Diretrizes da Educação Nacional 2 6 7 2 

Parâmetros Curriculares Nacionais 2 11 3 1 

Plano Nacional de Educação 0 4 9 4 

Ao serem questionados como avaliam o Curso de Pedagogia que 

fizeram e se atendeu às suas expectativas, podemos observar que as 

respostas dos egressos que tiveram sua formação, no nível médio, em curso 

profissionalizante, são mais coerentes do que a dos egressos que vieram do 

ensino médio regular. 

Os egressos que tiveram sua formação em cursos profissionalizantes 

declaram que suas expectativas foram atendidas, uma vez que a Pedagogia 

complementou sua formação acadêmica. 

Os outros professores relataram que o conhecimento adquirido durante 

o Curso de Pedagogia teve grande valia, no entanto quando passaram a 

assumir uma sala de aula perceberam que havia uma lacuna no processo 

ensino aprendizagem, teve dificuldades para relacionar a teoria com a prática 

de ensino, o que causou ao profissional certa insegurança em sua atuação 

docente.  
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3.2.3 - A voz dos egressos 
Nesse item será apresentada a análise das entrevistas (a transcrição 

completa das mesmas encontram-se no anexo 5) feitas com os seis 

egressos, sendo que os professores 2, 5 e 6 chegaram ao Curso de 

Pedagogia com formação de nível médio com habilitação para o magistério, 

e os professores 1, 3 e 4 vieram do ensino médio regular. Para que haja um 

maior entendimento de suas falas estaremos relatando brevemente as 

principais características dos seis professores entrevistados. A ordem de 

professor 1 até professor 6, seguiu-se a realização da seqüências das 

entrevistas. 

Professor 1 – Feminino, 23 anos, solteira, Pedagoga formada em 2007. 

Cursou o Ensino Médio Regular. Começou a lecionar quando estava no 2º 

semestre de Pedagogia, como estagiária, na educação infantil. Hoje trabalha 

na rede particular de ensino efetivada na educação infantil, apenas no 

período da manhã. Em janeiro de 2009 se especializou em psicopedagogia. 

Professor 2 – Feminino, 27 anos, solteira, Pedagoga formada em 2008. 

Cursou 2º grau com Habilitação Especifica para o Magistério. Atuou na 

educação infantil durante 9 anos em escola da rede particular. Atualmente é 

professora efetiva da rede municipal de  São Caetano do Sul, atuando como 

docente nas séries iniciais do ensino fundamental em periodo integral. Tem 

pretensão de se especializar em psicomotricidade. Dos entrevistados é a 

que exerce a atividade docente a mais tempo. 

Professor 3 – Feminino, 30 anos, solteira, Pedagoga formada em 2006. 

Cursou o Ensino Médio Regular. Cursou 3 anos de Direito, e por não se 

identificar com o curso optou pela área da educação. Atua na educação 

infantil a 4 anos no período  manhã e tarde, na rede particular de ensino. 

Especialista em psicopedagogia e docência para o ensino superior. Em 

2008, ingressou como docente no ensino superior, lecionando no período 

noturno para os cursos de Pedagogia, Licenciatura em História e Letras. 

Professor 4 – Masculino, 23 anos, solteiro, Pedagogo formado em 2008. 

Cursou Ensino Médio Regular. Não tinha pretensão em atuar na área da 

educação, passou a se interessar pela docência quando foi realizar o estágio 

obrigatório. Depois de vários problemas com a sociedade escolar, pelo fato 
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de ser do sexo masculino e muito jovem, foi efetivado pela escola, onde atua 

até hoje na educação infantil em período integral. Em junho de 2010 estará 

concluindo o curso de especialização em psicopedagogia. 

Professor 5 – Feminino, 37 anos, casada, Pedagoga formada em 2006. 

Cursou o 2º grau com Habilitação Especifica para o Magistério. Trabalhou 

em outras áreas durante muitos anos. Retornou para a área da educação a 

5 anos. Atualmente leciona para a 5º ano do ensino fundamental. Em 2010 

estará concluindo o curso de especialização em pedagogia hospitalar. 

Professor 6 – Feminino, 40 anos, casada, formada em serviço social na 

década de 80 e em pedagogia em 2005. Cursou o 2º grau com Habilitação 

Especifica para o Magistério. Depois do curso normal, atuou como assistente 

social nas áreas financeira e hospitalar. Ingressou no magistério em 2001, 

quando resolveu cursar Pedagogia. Atualmente leciona para o 5º do ensino 

fundamental. É especialista em psicopedagogia e gestão de pessoas. 

Pretende para 2010 ingressar em um programa de mestrado. 

3.2.4 - A permanência no magistério 

 O professor, ao contrário do que muitos pensam, trabalha muitas horas 

diárias. Muitas vezes no período da manhã em escola de educação infantil, à 

tarde nas séries iniciais do ensino fundamental e à noite em casa na correção 

de tarefas ou preparação de avaliações. A agitada rotina do professor fica clara 

nos relatos dos professores. 

Atuo na rede particular, educação infantil, há 4 anos e meio na mesma 

escola. (professor 1). 

Atuo na educação desde o magistério: fui estagiária, professora de sala 

sem registro, com registro diferente do que fazia e recreacionista, em 

escola pequenina e em de médio porte. já trabalhei na rede particular, 

na verdade, foram 9 anos de educação infantil, no particular. Hoje 

trabalho no fundamental em escola pública. (professor 2). 

Atuo na educação infantil faz 4 anos, na rede particular. Atuo também 

no ensino superior, faz 8 meses. (professor 3). 

Atuo como professor em educação infantil, em escola particular há 2 

anos. (professor 4). 
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Há 5 anos, eu voltei a dar aulas, antes disso trabalhei em outros 

setores não ligados à educação. Voltei porque adoro a rotina escolar, 

mas nunca tive vínculo com o estado ou prefeitura, trabalhei em cinco 

escolas particulares. Em alguns períodos, eu trabalhei em escolas 

diferentes de manhã e a tarde. (professor 5). 

Trabalhei 20 anos na área financeira e hospitalar. Estou atuando no 

magistério há 8 anos, 2 anos na educação especial, atualmente 

trabalho em escola particular lecionando para o 4º e 5º anos, nos 

períodos da manhã e tarde. (professor 6).  

3.2.5 - A escolha pela profissão 
 Quando temos que escolher nossa profissão, geralmente passamos por 

conflitos internos, e recebemos influências externas, como dos familiares ou 

da sociedade em geral. Agregado a isso os egressos entrevistados relatam o 

porquê escolheram ser professores. 

O primeiro motivo foi por gostar muito de criança, queria trabalhar com 

educação infantil. Hoje quero ir mais longe e o motivo muda para 

“querer ensinar” e fazer a diferença na vida dos alunos. (professor 1). 

Na verdade quando terminei o 1º grau, ginásio tinha a opção de fazer 

magistério ou o curso tradicional, básico mesmo, pois era mais próximo 

de casa. Como não tinha previsão de faculdade, era algo muito 

distante, resolvi pelo magistério que, pelo menos me daria uma 

formação técnica. e aí me envolvi e me apaixonei... e a Pedagogia veio 

para complementar. (professor 2). 

Antes de escolher a Pedagogia, fiz 3 anos de Direito. Em um 

determinado momento, percebi que não seria feliz na profissão, pois 

gosto de trabalhar com gente, gosto de ouvir e ajudar pessoas. 

Cheguei à conclusão de que a Pedagogia atendia aos requisitos da 

minha escola. Ingressei então e, até hoje, creio que tenha sido a 

melhor escolha. (professor 3). 

Eu, na verdade, entrei na Pedagogia, para arrumar um emprego em 

empresas ou coisa parecida, e quando fui fazer o estágio obrigatório 

pela faculdade, me encantei pela profissão. (professor 4). 

Eu decidi ser professora quando tinha três anos, mas quando cheguei 

no colegial, trabalhava numa clínica de atendimento psicológico, então 

pensei que era melhor cursar o normal e fazer faculdade de Psicologia. 

Mas... as coisas mudaram e em 1990, por causa de uma greve mudei 

de escola e me matriculei no magistério porque era de manhã, descobri 
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que tinha psicologia como disciplina e resolvi que seria bom fazer o 

curso mesmo sabendo que seria um ano a mais, o magistério lá no 

Conde (EE Conde José Vicente de Azevedo) era de 4 anos porque 

dava habilitação também pra pré-escola. (professor 5.). 

Eu jamais pensei em ser professora na minha vida. Fiz o magistério por 

imposição da minha mãe. Acho que por causa disso acabei, 

inicialmente, deixando a profissão professor para último plano. Minha 

primeira formação foi serviço social. No decorrer da minha vida 

profissional, que trabalhava sempre em outras áreas, não da educação, 

percebi que todas as funções que eu ocupava estavam relacionadas à 

educação, direta ou indiretamente. Foi quando depois de 20 anos 

resolvi voltar a estudar e decidi fazer um Curso de Pedagogia, não 

porque era mais barato ou porque gostava de criança, mas para 

aprofundar os conhecimentos que havia recebido, um dia lá atrás, no 

curso de magistério. Hoje estou inserida na escola, e acredite muito 

realizada. (professor 6). 

3.2.6 – As primeiras experiências profissionais 

O inicio da trajetória profissional do egresso do Curso de Pedagogia é 

marcado, muitas vezes, por sentimentos negativos que refletem medo e 

insegurança. No discurso dos professores entrevistados, fica clara essa 

sensação de insegurança, principalmente, quando ele passa a ter a 

responsabilidade de assumir uma sala de aula sozinho. 

Iniciei como auxiliar de classe e aprendi muito, a professora com quem 

trabalhava me dava abertura para isso, me ajudou e ensinou tudo o 

que eu precisava para assumir uma sala. Quando enfim assumi a sala 

não senti dificuldade no andamento da rotina, porém precisava 

transformar toda a teoria em prática e então senti um pouco de 

dificuldade porque as coisas acontecem de maneira diferente. E por 

trabalhar com turmas de 1 e 2 anos senti um pouco de dificuldade em 

ensinar, pois nessa idade, temos de ter mais cuidado com higiene e 

alimentação. Mas em cursos e assessorias estou conseguindo adaptar 

atividades e aprendo como “ensinar” após pequenos. (professor 1). 

No início acho que todo mundo se sente o patinho feio em qualquer 

profissão. Por mais que você saiba a teoria, a prática é muito diferente. 

O bom para mim foi ter sido estagiária, auxiliar por dois anos. Pude ver 

antes de fazer, mas mesmo assim, fiquei com frio na espinha quando 

assumi uma sala minha. A sorte é que era uma escola pequena e o 
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numero de alunos também. Tive apoio das pessoas, isso foi 

fundamental. O medo de errar é grande e a gente erra mesmo. Acho 

que vamos pegando prática e ficando mais tranqüila. Meu receio na 

rede particular era fazer algo que pudesse perder o emprego: você 

acaba não falando o que gostaria em alguns momentos com receio de 

punições. (professor 2). 

No início, trabalhava com meu pai. Em um momento, senti necessidade 

em ingressar na carreira. Procurei então um estágio na área e consegui 

fazer parte do grupo de professores de uma escola muito boa, que viria 

a me proporcionar um trabalho de crescimento profissional e 

oportunidade de crescimento. Senti muitas dificuldades no início, 

apesar do bom preparo que acredito ter tido na faculdade, nada me 

preparou de fato para a prática. Senti, inclusive, vontade de desistir. O 

novo me assustava e a responsabilidade em lidar com vidas me 

apavorava, com medo de não cumprir com êxito as obrigações que me 

eram impostas. Com o tempo, o medo e a ansiedade passaram e, 

sempre estudando para me aperfeiçoar, senti mais segurança e prazer 

com o trabalho. Quando ingressei na faculdade, todos os medos em 

relação ao novo tomaram novamente conta de mim. Ainda estou me 

adaptando, mas a experiência é única e o aprendizado melhor ainda. 

(professor 3). 

Bom, iniciei como estagiário, a primeiro momento a escola não me 

contratou pelo fato de ser homem, permaneci trabalhando mesmo 

depois de terminado o estágio, pois queria ser contratado, e a escola 

mesmo assim não o fez; decidi não ir mais. Então quando tive que 

pegar a declaração de estágio, um mês depois, fui contratado. No início 

sofri bastante, pois só podia ficar olhando as crianças de longe. 

Comecei no berçário da escola, e a maior dificuldade era retornar todo 

início de ano, devido a muito preconceito vindo dos pais, eles 

acreditam que um homem não tem capacidade de “cuidar” de crianças 

pequenas. (professor 4). 

Eu desisti do setor administrativo e comecei a procurar vaga na área 

escolar, mas como estava fora do mercado, mandei currículo e fui 

chamada para uma vaga de auxiliar de berçário. Participei do processo 

seletivo e no dia da “atribuição” das salas, fiquei espantada quando a 

psicóloga falou que eu assumiria uma sala de 4a série, porque era o 

meu perfil. Eu precisava trabalhar. Fui! Aprendi muito. Até então tinha 

trabalhado como professora de Jardim II e um ano de 3a e 4a séries 

com algumas disciplinas. Deu certo. Fiquei dois anos. Depois mais dois 
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anos e meio em outra escola com 4a série também, e conciliando 

períodos, mas sempre com crianças nessa faixa etária entre 9 e 11 

anos. A dificuldade maior foi de aprender a pesquisar, buscar o 

conhecimento e adequá-lo à realidade de cada turma. (professor 5). 

Iniciar no magistério para mim não foi fácil, pois já tinha trabalhado 

muitos anos em outras áreas e sempre orientando ou treinando 

adultos. A primeira experiência foi na educação especial. Fui 

contratada por uma escola particular para alfabetizar duas crianças 

surdas. Não conhecia nada sobre essa deficiência, mas como 

precisava iniciar de alguma maneira, acabei aceitando e correndo atrás 

de cursos e pessoas experientes nessa área para me ajudar. 

(professor 6). 

Silva (1997) analisa as dificuldades de professores em seu primeiro ano 

de docência, recém-formados e citando Veenmam fala do “choque com a 

realidade” que acontece quando o professor assume uma sala de aula sozinho, 

e começa a enfrentar os problemas do dia-a-dia da rotina escolar. Podemos 

considerar esse processo de adaptação complexo e prolongado.  

Tardif e Raymod (2000) também acreditam ser essa época de início de 

carreira docente tempo de reajustes que são feitos em função da realidade de 

trabalho, lembrando que essa fase é denominada "choque de transição” ou 

“choque cultural”, considerando um período crítico de aprendizagem da 

profissão. 

3.2.7 – Pós-formatura: preparação para assumir a profissão 

 Observamos que os discursos dos professores 2, 5 e 6, que tiveram uma 

preparação mais prática no segundo grau com habilitação para o magistério, os 

medos e a insegurança para assumirem a profissão foram menos agressivos 

do que as sensações relatadas pelos outros professores que receberam sua 

formação docente apenas no Curso de Pedagogia. 

Acreditava estar preparada, mas como comecei em Educação Infantil 

precisei buscar outros conhecimentos porque o curso que fiz não dava 

habilitação para essa área. (professor 1). 

Agora, com a Pedagogia e a experiência sim, mas só com o magistério, 

não. Como já disse a vivência do dia a dia é que vai te dando 

confiança. (professor 2). 
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Não, tinha um ótimo preparo teórico, mas a prática foi assustadora no 

início, conforme relatado acima. (professor 3). 

Não, por que na prática é muito diferente mesmo, várias coisas 

aprendidas na faculdade você aproveita, mas grande parte você tem 

que se informar melhor, pois a profissão de professor exige que você 

sempre se mantenha informado e “antenado” com as coisas do mundo. 

(professor 4). 

Sinceramente, não. Mas porque eu percebi, estando em sala de aula, 

que é um estudo constante, por mais teoria que eu conheça, nunca 

está totalmente acabada para usar na íntegra com uma turma e esse 

processo de adaptar exige muito esforço, tenho que pensar e repensar 

porque às vezes o que parece bom, não funciona como esperava. 

(professor 5). 

Jamais. O primeiro dia que fiquei com uma sala sozinha, tinha vontade 

de sair chorando, pois não sabia o que fazer com aquelas crianças, 

isso que quando sai do ensino médio com habilitação para o 

magistério. Já com a formação em Pedagogia consegui enfrentar uma 

sala com pouquinho mais de segurança, talvez porque nesse período 

eu já tinha mais maturidade e era mãe de duas crianças, penso que 

isso também ajudou bastante. (professor 6).  

Os professores 2, 5 e 6 que chegaram ao Curso de Pedagogia vindos do 

ensino médio com habilitação para o magistério, relatam que a disciplina de 

Didática foi mais valiosa em nível médio do que apresentada no Curso de 

Pedagogia. 

Sim, mas apesar de não praticar tudo o que aprendi, quando preciso de 

algo tenho onde recorrer. (professor 1). 

Acho que a didática que tive no magistério foi diferente da que tive na 

faculdade e aquela, que me ensinou, por exemplo, a preencher um 

diário, ficou mais próxima da minha realidade. (professor 2). 

Auxiliou sim. Todo o embasamento teórico é de extrema importância e 

ajuda a direcionar o trabalho. Defendo que os profissionais do futuro, 

na área da Pedagogia, devessem fazer um estágio não só de 

observação, mas que a faculdade proporcionasse um meio de 

atendimento à comunidade, através dos quais os alunos pudessem 

tirar suas dúvidas quanto ao dia a dia de um professor. Por outro lado, 

a aprendizagem “na marra” valoriza o profissional, que se for, de fato, 
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um bom profissional, passará pelas dificuldades com louvor, através do 

seu esforço e desejo de vencer. (professor 3). 

Pra ser sincero, na época que tive didática na faculdade, a disciplina 

deixou a desejar. (professor 4). 

Então, eu fiz magistério e quando falo em Didática a minha referência é 

a professora Aparecida Ivone Petters, ela era tão apaixonada pelo 

magistério que fundou um lar para atender crianças em Blumenau no 

ano em que nos formamos e era também o último ano do curso na 

escola. Ela estava tão indignada com isso, que resolveu fundar um 

espaço educativo para dar continuidade ao seu trabalho de educadora. 

Na faculdade, eu cursei essas disciplinas na UNIESP (Vale do 

Anhangabaú - SP), a professora era psicóloga e nunca tinha dado aula 

pra crianças, sua experiência tinha sido com atendimentos na antiga 

FEBEM, então o método de aula eram seminários, alguns assuntos 

eram divididos em grupos que apresentavam para os colegas e ela 

complementava com algumas informações. Talvez por ser jovem e não 

ter filhos, nem sobrinhos, a realidade do cotidiano infantil estava longe 

da experiência dela. É difícil falar daquilo que não se vive, não é? 

(professora 5). 

Didática!!! Foi o que aprendi no magistério, pois o Curso de Pedagogia 

trouxe apenas a complementação do conhecimento que já havia 

adquirido. (professor 6). 

 Ressaltamos que o conhecimento didático do conteúdo aplicado durante 

a formação do professor no Curso de Pedagogia, está voltado ao 

desenvolvimento das competências e habilidades que somente aparecerão 

no início de sua carreira docente, ou seja, o profissional descobre com a 

prática qual o método que irá adotar, de acordo com as normas das 

instituições que trabalhará. Por esse motivo, muitos dos egressos sentem-se 

inseguros diante do método mais adequado a ser utilizado, pois durante sua 

formação eles recebem uma quantidade razoável de informações e 

conhecimentos, o que muitas vezes não são colocadas de maneira clara. 

 Já as disciplinas aplicadas durante o Curso de Pedagogia que estão 

relacionadas às práticas de ensino, percebem-se pelos discursos que os 

egressos não encontraram dificuldades em suas atuações. 

Sim, até hoje não senti falta de nenhum conhecimento nessa área. E tudo o 

que aprendi procuro levar para o meu dia-a-dia. (professor 1). 
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Tudo é sempre bem vindo e tem seu lado positivo. Gosto muito das 

metodologias, pois são as que realmente fazem “laço” com o cotidiano de 

trabalho. Elas são caminhos para que a prática possa ser sempre melhorada. 

(Professor 2). 

Foram satisfatórias, mas creio que a Pedagogia poderia ter um tempo maior de 

duração, para todas as disciplinas, principalmente para a prática. Além disso, 

deveríamos ter uma disciplina que tratasse da realidade e do dia a dia em sala 

de aula, com sugestões de solução de problemas e estudos de caso. 

(Professor 3). 

Não, como já disse antes a profissão exige que você sempre se atualize, e 

acredito que não exista uma maneira de ensinar algo sempre é possível 

renovar a prática. (professor 4). 

Eu gostei muito porque nessas disciplinas as aulas foram práticas, a proposta 

dos professores do ISE que ministram aulas de metodologias de Matemática, 

Língua Portuguesa, Ciências e Historia e Geografia, era trazer para sala de 

aula e compartilhar com os colegas um jogo, uma brincadeira que fizesse a 

criança entender melhor os conteúdos. (professor 5). 

As aulas de prática de ensino que recebi durante o ensino médio foram 

bastante valiosas, apesar de ser um tempo diferente dos dias atuais, mais 

aprendíamos a lhe dar com o conhecimento das crianças. O Curso de 

Pedagogia trouxe-me uma visão mais ampla sobre essas metodologias, ou 

seja, recebi orientações de como atender a tantas crianças ao mesmo tempo, 

visto que hoje temos salas de aula numerosas e grupos heterogêneos, ou 

melhor, entendemos melhor isso, do que no tempo do curso “normal”, onde na 

década de 80, o aluno ainda era visto como uma “folha em branco” pelo ensino 

brasileiro. (professor 6).  

 Nota-se no item anterior que os profissionais que tiveram sua formação 

inicial nos cursos profissionalizantes do ensino médio, fazem uma relação 

com o conteúdo trabalhado durante o Curso de Pedagogia. Observe as 

respostas dos professores 2, 5 e 6. 

3.2.8 – Formação continuada 

 Nesse contexto, a formação de professores é um processo contínuo por 

meio do qual um profissional deverá se adequar e/ou atualizar às exigências 

impostas pelo mercado de trabalho onde está inserido.  

 Dessa forma, ao compreender a formação continuada de professores 

como um processo de (des) construção de conceitos e práticas para atender as 
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exigências do mercado de trabalho e da atuação docente, é possível afirmar 

que a continuidade da formação docente pode ser vista como um espaço de 

desenvolvimento profissional do professor englobando objetivos, conteúdos e 

formas organizacionais, que possam levá-los a atuar de maneira diferente, ou 

seja, complementando cada vez mais seus conhecimentos e aprimorando o 

desenvolvimento de suas habilidades. 

 As respostas dos professores entrevistados deixam clara essa 

afirmação, pois todos sentiram a necessidade de continuarem sua formação. 

Sim, fiz Psicopedagogia e me formei no semestre passado, tenho 

vontade de me especializar em Língua Portuguesa, é uma área que me 

interessa muito. Mas não decidi se vou lecionar. Talvez faça algo em 

Educação Infantil. (professor 1). 

Iniciarei um curso curto de extensão semana que vem sobre teorias 

psicopedágógicas e no início do ano vou fazer pós em 

psicomotricidade. Na rede pública há vários cursos de capacitação 

também. Acho que não podemos parar de estudar. As coisas mudam e 

ficamos desatualizadas, sem compreender o que acontece. (professor 

2). 

Sim, já o fiz – Psicopedagogia. Penso que a continuidade dos estudos, 

para um profissional da área da educação, seja importantíssima e deve 

ser constante.(professor 3). 

Tinha vontade de fazer pós e quando sai do curso de Pedagogia, fui 

direto para um curso de pós – lato sensu. Estou terminando 

Psicopedagogia, até porque entendo que o professor em geral não 

pode parar de estudar, e no meu caso, sendo do sexo masculino e 

trabalhando com a educação infantil, necessito mais ainda de uma 

formação continuada, continuada mesmo, ou seja, não vou poder parar 

nunca de estudar. (professor 4). 

Claro, aliás, já estou fazendo. Optei por continuar logo que terminou a 

faculdade porque já tenho 37 anos e não dá pra esperar mais.  Estou 

cursando uma pós-graduação em Pedagogia Hospitalar, porque é uma 

área que está crescendo por causa da humanização do serviço em 

hospital, vimos isso no último semestre do curso de Pedagogia. 

(professor 5). 

É importantíssima a formação continuada, uma vez que as crianças 

com que trabalhamos apresentam mudanças diárias, por isso não 
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podemos parar no tempo para não nós tornarmos profissionais que 

ensinam a mesma coisa durante anos a fim. Depois que me formei, em 

2005, já cursei duas especializações, em programas de lato-sensu, e 

penso em para o próximo ano ingressar em um programa de Stricto-

sensu, pois não pretendo ficar o resto da vida trabalhando nas séries 

iniciais. (professor 6). 

3.3 – O que precisa melhorar no programa dos Cursos de Pedagogia? 

 Pode-se observar pelas respostas dos egressos entrevistados que o grande 

impasse está nas aulas práticas. A necessidade para assumir a docência está exatamente 

na experiência prática, como relata o professor 6, quando diz que “somos formados, 

inicialmente, para assumir uma sala de aula, e não uma gestão educacional”.  

Trazer a teoria para mais perto da nossa prática de hoje. (professor 1). 

A teoria tem que ser ligadas a prática, buscando sempre a realidade e, 

a partir daí, pensar no novo, o que se pode fazer de diferente. 

(professor 2). 

Mais disciplinas que tratem da prática, maior tempo de curso. Maior 

rigor na formação dos alunos (principalmente os problemas 

relacionados à língua portuguesa), cobrança de uma postura 

profissional, partindo da sala de aula da faculdade e, talvez, uma 

seleção de quem entra para os cursos. Formamos muitos alunos que 

não estão aptos a entrarem no mercado de trabalho. Acredito que o 

curso tenha um custo muito baixo e, por isso, muitos procuram a 

Pedagogia como forma de obterem um diploma. O fato é que muitos 

profissionais acabam “manchando” o nome da faculdade onde se 

formaram, pois não se esforçaram e, por milhares de motivos, colocam 

a culpa na formação que tiveram. Creio na oportunidade que todos 

devem ter ao ingressar em uma universidade e garantir um futuro 

melhor, mas acredito mais ainda naqueles que serão os educadores do 

futuro e que, assim como qualquer outra profissão, devem ter um 

critério de seleção dos que se destacam e se esforçam, a ponto de 

merecerem uma proposta de emprego que corresponda ao tempo 

dedicado aos estudos. (professor 3). 

No curso que eu fiz creio que não precisaria mudar muita coisa, apesar 

de que só pesquisei e me informei sobre o que eu fiz, logo não sei se o 

curso deixa a desejar se for comparado a outras faculdades. (professor 

4). 
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O curso tem que incentivar atividades práticas nos primeiros 

semestres, para colocar o aluno para sentir a ambiência da sala de 

aula. Muitos esqueceram como era ser aluno e acham que é moleza, 

afinal tem ainda gente que pensa que “professor não trabalha, só dá 

aula!” É um erro deixar as aulas de metodologia e estágio para os 

semestres finais, tinha que ter no início, assim quem não gostar poderá 

mudar de opção profissional o quanto antes, senão levam o curso até o 

final e tornam-se péssimos profissionais. (professor 5). 

Prática, prática, muita prática, pois somos formados para atuar, 

inicialmente, nas salas de aulas, e os conhecimentos que recebemos 

no Curso de Pedagogia são muito teóricos, seria mais para assumir 

uma gestão educacional. (professor 6). 

3.3.1 – Ser professor é: 

  Quando perguntamos aos egressos, durante a entrevista, “o que era ser 

professor?”, houve casos de grande emoção. Isso comprova que ainda temos 

profissionais comprometidos com a educação.  

É ser alguém que ensina e torna a sala de aula um ambiente de prazer 

e interesse. Faz a diferença na vida do aluno. (professor 1). 

É ser ativo, participativo, envolvido com um propósito. Saber o que 

quer e onde vai chegar. Estar disposto a enfrentar as situações e não 

ficar de braços cruzados. Revolucionar. E, acima de tudo, ter prazer e 

amor a profissão. (professor 2). 

Ser professor é não somente ensinar algo novo a cada dia, mas 

aprender sempre, procurar falhas e detectar soluções, é ter um olhar 

atento ao aluno, é dar motivação e motivar-se, é entender que existe 

um amanhã e que o planejamento é necessário. Ser professor é ir além 

do cansaço, é acreditar no amanhã e não trabalhar por obrigação. 

Quando chegar a esse ponto, quero estar aposentada ou procurar algo 

novo para fazer, terei filhos um dia e quero que seus professores 

tenham o comprometimento que tenho hoje. A sala de aula é cansativa, 

os alunos nos sugam, são exigentes, alguns gostam de provocar e não 

têm medo de demonstrar que estão ali para nada, tento me dedicar aos 

alunos interessados e, de alguma forma, trazer os outros para a aula, 

mas acredito que não posso fazer milagres e, desde que faça o meu 

melhor, não terei tempo de me sentir culpada pelos que não deram 

certo. (professor 3). 
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É ser um mediador, entre o conhecimento e o aluno, ser professor é 

deixar que o aluno seja o protagonista na sala de aula, ser professor é 

ser atencioso, carinhoso, firme quando necessário, e claro ser 

professor é saber que você não é o pai da criança, e que os papéis não 

podem ser invertidos, “educação vem de casa” o professor só vai 

exercitar esta educação. (professor 4). 

É a minha realização pessoal e profissional. Eu adoro a correria da 

escola, o serviço burocrático que fazemos em casa, porque o trabalho 

do professor começa quando a aula termina... Mas o que eu gosto 

mesmo é de incentivar o pensamento crítico. Desafiar meus alunos 

propondo questões sobre fatos do cotidiano que estão relacionados ao 

conteúdo... e sinto uma satisfação enorme quando eles ligam “a + b” e 

tecem uma conclusão sobre os assuntos polêmicos do Brasil e do 

mundo. Outro dia, analisamos uma propaganda do café seleto dos 

anos 70 (site do youtube.com) para mostrar a posição do negro na 

sociedade, à figura da menina loirinha que é servida pelo empregado 

negro. “E aí, turma, será que mudou?” E choveram comparações com 

as novelas, outros comerciais, etc. No dia seguinte, eles comentaram 

na classe a reação dos pais ao relembrarem da propaganda, muitos 

alunos mostraram o vídeo aos pais e isso os tornou multiplicadores de 

reflexão e diálogo. (professor 5). 

É saber mais a aprender do que a ensinar. Hoje nossas crianças têm 

muito mais informações a nos passar do temos a lhes ensinar. Somos 

apenas organizadores de conhecimento, um conhecimento que já vem 

com o aluno, precisamos, apenas, lhes ensinar os vocabulários 

específicos, aqueles nomes “difícil” que servem para confundir a 

cabeça dos nossos alunos. (professor 6). 

3.3.2 – Curso de Pedagogia... 

 Questionamos durante a entrevista se os egressos fariam novamente o 

Curso de Pedagogia. O professor 1 ressalta que fazer um outro curso inicial, 

atenderia mais as necessidades em sala de aula. 

Sim, porque é uma área que me identifico, mas faria primeiro 

Psicologia, é um curso que tenho vontade de fazer, mas ainda não 

consegui, e acredito que me ajudaria muito com os alunos. (professor 

1). 

 Relatando a necessidade de algumas disciplinas essenciais no Curso de 

Pedagogia, que ajudariam muito na atuação docente do profissional, a resposta 
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do professor 3, afirma que faria novamente o Curso de Pedagogia agregando 

disciplinas que fazem parte de um novo programa.  

Sim! Faria novamente desde que a formação fosse a mesma que tive; 

hoje em dia muitas coisas mudaram. Agregaria à minha formação 

algumas disciplinas dos cursos de hoje que não tive como as 

metodologias para ensino na educação infantil, mas com a didática e 

rigor da minha época. (professor 3). 

 Apenas o professor 4 não faria novamente o Curso de Pedagogia, por 

motivos particulares.  

Não, pois acredito que outro curso seria mais interessante para 

mim. Gosto de trabalhar com crianças, mas tive que vencer 

muitos pré-conceitos, pelo fato de ser do sexo masculino, isso por 

muitos momentos fez-me arrepender de ter cursado Pedagogia. 

(professor 4). 

 Os professores 5 e 6, que tiveram sua formação docente inicial em 

cursos de ensino médio com Habilitação para o Magistério, responderam a 

essa questão com mais coerência e segurança dos demais entrevistados. 

Claro. Estou até pensando em fazer o vestibular da UNESP no final do 

ano para ingressar no curso proposto pelo governo de SP apenas para 

profissionais que já estão em sala de aula. O conhecimento sobre o ser 

humano, do mesmo modo que a tecnologia está em constante 

processo de desenvolvimento e as coisas sempre podem melhorar 

aprender não ocupa espaço! (professor 5). 

Sem dúvida faria sempre o Curso de Pedagogia, depois de uma pré-

formação, como tive no ensino médio com habilitação para o 

magistério. Não Faria esse curso como formação inicial, pois ficaria 

sem sentido. (professor 6). 

Dessa forma, podemos concluir que quando discutimos a Formação do 

Pedagogo, os egressos entrevistados, falam da necessidade de incorporar 

mais disciplinas práticas no programa do Curso de Pedagogia.  

Podemos observar que os discursos dos professores 2, 5 e 6, que 

receberam sua formação inicial para a docência em cursos de ensino médio 

com habilitação para o magistério, foram mais coerentes em suas respostas, 

mostrando com mais clareza as dificuldades, principalmente, no Início da 
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carreira, para assumir uma sala de aula com mais segurança, pois dentro dos 

programas de curso médio, as disciplinas de prática de ensino estavam mais 

presentes e eram mais enfatizadas do que as constantes dos programas nos 

Cursos de Pedagogia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conhecer exige uma construção, crescer. Isso significa na atuação 

docente se localizar com lucidez, no tempo e nas circunstâncias oferecidas e 

propiciadas ao longo da história profissional. 

 Uma vez reconhecido o papel de aquisição do conhecimento o homem 

passa por um o processo de autoconhecimento, no qual compreende a 

existência e enxerga as mudanças ocorridas como resultado do processo. 

 A proposta que permeou todo esse trabalho, foi exatamente, buscar 

durante as entrevistas com os egressos que atuam como docentes nas séries 

iniciais do ensino fundamental o resultado do processo de aquisição do 

conhecimento no Curso de Pedagogia, levando em consideração a proposta 

formativa de professores do Instituto Superior de Educação, quanto ao 

desenvolvimento das competências e habilidades desenvolvidas nos egressos, 

e os dois grupos existentes dentro desses cursos. O grupo dos egressos que 

ingressaram no Curso de Pedagogia, vindos do Ensino Médio com Habilitação 

para o Magistério, e o grupo dos egressos que tiveram sua formação em nível 

médio nos cursos regulares do Ensino Médio.  

Esses resultados foram surpreendentes, pois de um lado o conhecer 

para os egressos pertencentes ao grupo dos profissionais que tiveram sua 

formação docente inicial em cursos de nível médio com Habilitação para o 

Magistério, o Curso de Pedagogia preencheu as próprias lacunas da 

existência, mostrando que a Pedagogia complementou sua formação 

atendendo suas necessidades. Por outro lado, os egressos pertencentes ao 

grupo dos profissionais que cursaram o ensino médio regular, o Curso de 

Pedagogia proporcionou uma aproximação que enriquece e permite a troca de 

experiências.  

A análise de conteúdos das entrevistas nos levou a remeter outra 

hipótese quanto à formação do pedagogo. Se para um grupo a Pedagogia foi 

uma complementação no processo de formação profissional, e para o outro 

grupo um conhecimento mais superficial para a prática docente percebeu nos 

relatos dos professores que tiveram dificuldades no início da carreira docente, 
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destacando a necessidade de atividades mais práticas durante a formação 

superior. 

A Legislação apresenta um projeto para uma educação 

problematizadora, criativa, reflexiva – critica, oferecendo embasamento teórico-

prático necessário para a formação dos Pedagogos. 

No entanto, conforme o discurso dos entrevistados esse embasamento 

teórico-prático não é o suficiente para a sua atuação docente. As dificuldades 

que os egressos encontram no inicio de sua carreira no magistério estão 

relacionadas, exatamente, com uma carga horária reduzida de aulas práticas 

durante o curso.  

O programa dos Cursos de Pedagogia amplia uma bagagem de 

conhecimentos, levando-nos a reconhecer o universo conceitual das ciências 

básicas, bem como identificarmos claramente os fundamentos teóricos da 

prática profissional. Paralelamente, proporcionam a oportunidade de um 

conhecimento da realidade que agem e reagem na atuação docente. 

Na estrutura do Curso de Pedagogia do ISE pesquisado os profissionais 

recebem formação, também, para atuarem como docentes na Educação Infantil 

e nas Séries Iniciais, no entanto verificamos durante a pesquisa com os 

egressos que essa formação desenvolveu mais habilidades e competências 

para atuarem em organizações e gestões de espaço escolar e não escolar. 

Dessa maneira, os conhecimentos Pedagógico-didáticos específicos 

para a formação de docentes ainda são insuficientes para o desenvolvimento 

das competências do Pedagogo para atuar em sala de aula. 

Verifica-se, que para o desenvolvimento da competência profissional, 

exige-se conhecimento e habilidades das quais implicam em uma seleção de 

estratégias compatíveis com a prática profissional, ou seja, entender a ação 

docente para atingir determinados objetivos. 

 As influências externas que os professores relatam em seus discursos 

também foram fatores que contribuíram muito para sua formação docente. 

Professores de outros cursos foram lembrados. 
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No entanto, em ambos os casos a visão de mudanças em suas atuações 

docentes traz como conseqüência um futuro legitimado e transformador. Pode-

se perceber que para todos não existe uma verdade, o certo ou errado, mas 

que o conhecimento é algo transitório, sem fim, havendo sempre a 

necessidade de uma formação continuada para poder atender com diferencial 

uma sociedade em mudanças constantes. 

Tomando como base as conclusões elaboradas nos discursos dos 

entrevistados e nas analises dos questionários recebidos, coloco algumas 

possibilidades que podem ser úteis para a formação do Pedagogo no Brasil: 

 As parcerias entre Instituição Superior e escola de educação básica que 

pudesse oferecer ao estudante de pedagogia um estágio supervisionado 

mais rigoroso, sendo que poderiam obter alguma experiência docente 

junto aos professores regentes. 

 No Regimento de estágio supervisionado deveria ser obrigatório que os 

alunos de pedagogia cumprissem uma carga horária pré-determinada 

pelos órgãos competentes para regência. 

 Os Institutos Superiores de Educação deveriam oferecer um serviço aos 

alunos egressos, assessorando-os no inicio de sua carreira, oferecendo-

lhes palestras, oficinas pedagógicas e atendimento com professores 

especializados. 

Essas são apenas algumas possibilidades vinculadas à construção do 

conhecimento que baseado nesse estudo pretende-se convidar para uma 

reflexão buscando estabelecer melhores caminhos para a formação do 

Pedagogo. 

Nóvoa (2009) afirma que: 

“A formação de professores deve passar para “dentro” da 

profissão, isto é, deve-se basear-se na aquisição de uma 

cultura profissional, concedendo aos professores mais 

experientes um papel central na formação dos mais jovens”. 

(p.36) 

Foi gratificante poder experimentar as sensações que esse trabalho 

proporcionou com relação ao estudo que ora se conclui. Se esse, apesar de 
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suas dificuldades e limitações, puder simplesmente apontar novos caminhos, 

despertando a atenção dos Pedagogos que se dedicam à prática docente para 

a urgência da necessidade de soluções aos itens apontados, terá ele atingido 

seus objetivos, pois novos estudos virão, e certamente mais eficazes e 

completos. 

O que se deseja, efetivamente, é que as perspectivas desse trabalho 

sejam exploradas, instalando-se assim, um mecanismo de busca de um 

caminho que confira a esta aquisição de conhecimentos a missão relevante 

que lhe cabe. Agregando profissionais capazes de interferirem no processo 

histórico, de construírem significativamente um novo olhar para a educação, 

um novo contexto de realidade, onde os professores que atuam como docente 

nas séries iniciais do ensino fundamental possa encontrar condições para 

realizar-se plenamente como ser humano, dessa forma, irá contemplar 

efetivamente o exercício do magistério. 
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(ANEXO 1) 
MATRIZ CURRICULAR  

(Anterior a Resolução 01/2006) 

1o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Atividades Prática I - 80 
Fundamentos de Filosofia da Educação  02 40 
Fundamentos de Psicologia da Educação  02 40 
História da Educação 04 80 
Informática Aplicada à Educação  02 40 
Língua Portuguesa I Gramática Aplicada 02 40 
Língua Portuguesa I Redação e Produção de Texto 02 40 
Metodologia da Pesquisa Científica I 02 40 
Sociologia Geral 04 80 
TOTAL 20 480 
 

2o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Atividades Prática II - 80 
Filosofia da Educação  04 80 
Psicologia do Desenvolvimento  04 80 
Teorias Educacionais 02 40 
Língua Portuguesa II Gramática Aplicada 02 40 
Língua Portuguesa II Redação e Produção de Texto 02 40 
Metodologia da Pesquisa Científica II 02 40 
Sociologia da Educação 04 80 
TOTAL 20 480 
 

3o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Atividades-Acadêmico-Cientifico-Culturai I - 50 
Atividades Prática III - 80 
Currículos e Programas  04 80 
Didática I  02 40 
Educação e Cultura Brasileira 02 40 
Fundamentos de Interdisciplinaridade 04 80 
Prática de Ensino 04 80 
Tecnologia Educacional 04 80 
TOTAL 20 530 
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4o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Atividades-Acadêmico-Cientifico-Culturai II - 50 
Atividades Prática IV - 80 
Avaliação no Processo Ensino e Aprendizagem  04 80 
Didática II 02 40 
Estágio Curricular Supervisionado I - 140 
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica I 02 40 
Fundamentos da Educação à Distância  04 80 
Metodologia da Alfabetização 04 80 
Política Educacional 04 80 
TOTAL 20 670 
 

5o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Atividades-Acadêmico-Cientifico-Culturai III - 50 
Atividades Prática V - 40 
Gestão da Escola de Educação Básica I  04 80 
Gestão de Recursos Humanos 04 80 
Estágio Curricular Supervisionado II - 130 
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica II 02 40 
Monografia de Conclusão de Curso - 30 
Sociedade e Conhecimento 04 80 
TOTAL 14 530 
 

6o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa  04 80 
Fundamentos e Metodologia da Matemática  04 80 
Fundamentos e Metodologia das Ciências Fisicas e Biolog 02 40 
Fundamentos e Metodologia de História e Geografia  04 80 
Corpo e Movimento 02 40 
Gestão da Escola de Educação Básica II 04 80 
Estágio Curricular Supervisionado II - 130 
TOTAL 20 530 
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(ANEXO 1) 
MATRIZ CURRICULAR  
(Após Resolução 01/2006) 

1o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Língua Portuguesa I 04 80 
Antropologia e Sociologia da Educação I 04 80 
Filosofia da Educação I 04 80 
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I 04 80 
Metodologia da Pesquisa Científica 02 40 
Informática Aplicada à Educação  02 40 
TOTAL 20 400 
 

2o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Língua Portuguesa II 04 80 
Antropologia e Sociologia da Educação II 04 80 
Filosofia da Educação II 04 80 
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II 04 80 
Didática I 02 40 
Educação, Comunicação e Novas Tecnologias 02 40 
Seminários Temáticos em Educação  04 80 
Atividades de Enriquecimento - 20 
Estágio Curricular Supervisionado I - 60 
TOTAL 24 560 
 

3o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Didática II 04 80 
Organização da Educação Básica: Política e Legislação 
Escolar I 

 
02 

 
40 

História da Educação 02 40 
Teorias Educacionais 02 40 
Fundamentos e Metodologia da Matemática na Educação 
Infantil 

 
04 

 
80 

Fundamentos e Metodologia da Linguagem Oral e Escrita 
na Educação Infantil 

04 80 

Educação à Distância 02 40 
Seminários Temáticos em Educação II 04 80 
Estágio Curricular Supervisionado II - 60 
Atividades de Enriquecimento - 20 
TOTAL 24 560 
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4o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Organização da Educação Básica: Política e Legislação 
Escolar II 

 
02 

 
40 

Currículos e Temas Transversais 04 80 
Alfabetização e Letramento 04 80 
Laboratório e Brinquedos  02 40 
Fundamentos e Metodologia da Arte 02 40 
Expressão Corporal, Jogos e Brincadeiras 02 40 
Organização da Educação Básica - Gestão Escolar I 04 80 
Seminários Temáticos em Educação III 04 80 
Estágio Curricular Supervisionado III - 60 
Atividades de Enriquecimento - 20 
TOTAL 24 560 
 

5o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa I 04 80 
Fundamentos e Metodologia da Matemática I 02 40 
Fundamentos e Metodologia da História 02 40 
Fundamentos e Metodologia da Educação Física 02 40 
Fundamentos e Metodologia da Natureza e Sociedade na
Educação Infantil 

04 80 

Aspectos Políticos e Educacionais da Educação Inclusiva 02 40 
Organização da Educação Básica II: Gestão Escolar II 04 80 
Seminários Temáticos em Educação IV 04 80  
Estágio Curricular Supervisionado IV - 60 
Atividades de Enriquecimento - 20 
TOTAL 24 560 
 

6o. SEMESTRE 
COMPONENTE CURRICULAR N° aulas C/hor 
Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa II 04 80 
Fundamentos e Metodologia da Matemática II 04 80 
Fundamentos e Metodologia das Ciências Naturais 04 80 
Fundamentos e Metodologia da Geografia 02 40 
Educação de Jovens e Adultos 02 40 
Língua Brasileira de Sinais 02 40 
Gestão de Espaços não Escolares 02 40 
Seminários Temáticos em Educação V 04 80 
Estágio Curricular Supervisionado V - 60 
Atividades de Enriquecimento - 20 
TOTAL 24 560 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu 

Mestrado em Educação 
Mestranda: Simone Penteado Silva de Jesus 

Orientadora: Norinês Panicacci Bahia 
Caracterização e Formação Docente do Egresso do Curso de Pedagogia 
 
1. Sexo: Feminino              Masculino  

 

2. Titulação: Graduado  Especialista                Mestre  

 

3. Período em que realizou o Curso de Pedagogia: 

    Inicio:                                               Termino:       

 

4. O Ensino Médio que você cursou estava enquadrado na modalidade: 

 Regular          2º Grau com Habilitação para o Magistério              CEFAM  

 

5. Caso você tenha cursado o Ensino Médio com Habilitação para o Magistério ou o 

CEFAM, como você classifica o curso de Pedagogia para sua formação? 

Curso complementar  Curso essencial para o seu aperfeiçoamento Profissional  

Por quê?       

6. Você já trabalhava na docência antes de ingressar no Curso de Pedagogia? 

                                  Sim                      Não  

7. Você trabalha atualmente como docente? 

                                   Sim                     Não  

8. Caso sua resposta na questão anterior tenha sido positiva, como você caracteriza sua 

atuação profissional depois do curso? 

Melhorou  Piorou    Continua atuando da mesma forma que antes  

Por quê?       
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9. Quais situações vivenciadas durante o curso de Pedagogia que mais contribuíram 

para sua prática docente? 

SITUAÇÃO DISCIPLINA TIPO DE CONTRIBUIÇÃO

                  

                  

                  

                  

 

10. Dentre os aspectos relacionados abaixo, expresse o grau de dificuldade 

experimentado durante o curso de Pedagogia. 

  GRAU DE DIFICULDADE 

ASPECTOS MUITO POUCO NENHUMA 

Relacionamento com os professores                   

Relacionamento com os colegas                   

Relacionamento com a coordenação do curso                   

Afinidade com o Programa Curricular do Curso                   

Afinidade com os conteúdos trabalhados                   

Relação da teoria com a prática                   
Afinidade com os instrumentos de avaliação 

acadêmica. 
                  

 

11. Das disciplinas estudadas, especifique cinco que mais contribuíram para o seu 

trabalho docente, colocando-as em ordem decrescente de acordo com o grau de 

contribuição ou não das mesmas. 
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DISCIPLINAS QUE MAIS CONTRIBUIRAM 

DISCIPLINAS TIPO DE CONTRIBUIÇÃO 

1ª             

2ª             

3ª             

4ª             

5ª             

12. O estágio supervisionado realizado durante a graduação do Curso de Pedagogia foi 

suficiente para que você conhecesse as situações vividas em sala de aula? 

                                 Sim                    Não   

Por quê?       

 

13. Observe os aspectos relacionados abaixo e assinale como você considera a atuação 

dos professores que você teve no curso de Pedagogia, de um modo geral. 

 ATUAÇÃO DOS DOCENTES 

ASPECTOS EXCELENTE BOA REGULAR RUIM 

Relacionamento com os alunos                         

Domínio do conteúdo                         

Metodologia de ensino utilizada                         

Assiduidade                         

Critério de avaliação                         

Relação entre os conteúdos trabalhados 
com a atuação em sala de aula. 

                        

Contribuições além do conteúdo 
disciplinar. 

                        

Volume de textos para leitura acadêmica.                         

Qualidade dos textos oferecidos                         

 

Se desejar, faça comentários adicionais:       

 

 

 

 



 

 

103

ANEXO 2 

14- O que você entende por processo ensino-aprendizagem? 

      

 

15- Qual seu nível de conhecimento sobre os documentos relacionados abaixo? 

 NIVEL DE CONHECIMENTO 

DOCUMENTOS EXCELENTE BOM REGULAR RUIM 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação                         

Parâmetros Curriculares Nacionais 
Referenciais Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil  

                        

Plano Nacional de Educação                         

 

16- Quais são os documentos, de seu conhecimento, citados acima que se relacionam 

com sua prática docente?       

  

17 – De um modo geral, como você avalia o curso de pedagogia que você fez? Ele 

correspondeu às suas expectativas? 

      

 

18 - Você faria o mesmo curso de novo? Por quê? 

      

 

19 – O que você acha que precisaria mudar no curso? Por quê?  
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ANEXO 3 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Mestranda: Simone Penteado Silva de Jesus 

Orientadora: Norinês Panicacci Bahia 
 
 

ENTREVISTA COM ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

1. O que levou você a escolher a Pedagogia como profissão? Por que você quis ser 

professor (a)? 

2. Você atua como docente, atualmente, na educação infantil ou nas séries iniciais? 

Há quanto tempo? Na mesma escola, em outras escolas, na rede pública ou 

particular? 

3. Faça um breve comentário sobre sua trajetória profissional. Como foi o início? 

Quais as facilidades sentidas? Quais as dificuldades sentidas? 

4. Quando se formou, sentiu-se preparado (a) para exercer a profissão? Por quê? 

5. A disciplina Didática auxiliou para a organização/proposição de seu trabalho, 

em seu cotidiano como professor (a)? 

6. As aulas de práticas de ensino/metodologias, ministradas durante o curso de 

Pedagogia, foram suficientes para sua atuação docente? Por quê? 

7. Tem ou tinha intenção de fazer um curso de especialização? Por quê? 

8. Em sua opinião, o que precisa melhorar no programa dos Cursos de Pedagogia? 

9. Para você, o que é ser professor?  

10. Se você tivesse que escolher novamente, faria o curso de Pedagogia? Por quê? 
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ANEXO 4 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 
 

SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 
RESOLUÇÃO CNS Nº. 196/96 

 
 
Ao Comitê de Ética em Pesquisa da UMESP 
 
 
 Eu, Simone Penteado Silva de Jesus, portadora do RG. Nº. 15.436.922-

6, CPF Nº. 022.993.278-94, na qualidade de aluna do Programa de Mestrado 

da Universidade Metodista de São Paulo, juntamente com minha orientadora, 

Profª. Drª. Norinês Panicacci Bahia estamos desenvolvendo um projeto de 

pesquisa que visa investigar junto a alunos egressos do Curso de Pedagogia 

de um Instituto Superior de Educação, situado no município de São Caetano do 

Sul, com o objetivo de verificar se as habilidades e competências 

desenvolvidas durante sua formação estão atendendo as necessidades do 

magistério, cujo título registrado no SISNEP é A Formações do Pedagogo: 

Estudo de Caso com Alunos Egressos. 

 A referida pesquisa, caso aprovada por este CEP, utilizará dados obtidos 

através de questionários que serão encaminhados aos participantes da 

pesquisa através de endereço eletrônico (e-mail), no período de 07/2009. 

Garantimos o sigilo dos dados coletados e as identidades não serão 

reveladas em nenhum momento, conforme Resolução CNS nº. 01/88.  

Desejando maiores esclarecimentos é possível nos encontrar no(s) 

telefone(s) 4173-2058. 

 

Nestes termos, 

Pedimos deferimento. 

 

São Bernardo do Campo, 08 de junho de 2009. 

 

_______________________________ 

Simone Penteado Silva de Jesus 
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Declaração de Responsabilidade do (a) Pesquisador (a) 
 
Eu, Simone Penteado Silva de Jesus, pesquisador (a) responsável pela pesquisa 
denominada  
 
 “A Formação do Pedagogo: Estudo de Caso com Alunos Egressos", declaro que: 

 
- assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que 
serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa; 

 
- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão 
utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa; 

 
- os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a 
responsabilidade do (a) Pesquisadora; 

 
- os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou em 
encontros, quer sejam favorável ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os 
direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à 
divulgação; 
 
- o CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa, por 
meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa; 
assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco 
ou dano, conseqüente à mesma, a qualquer um dos sujeitos participantes, que não tenha 
sido previsto no termo de consentimento. 

 
 
São Bernardo do Campo, 08 de junho de 2009 . 

 
 

 

Simone Penteado Silva de Jesus 

CPF: 022.993.278.94 
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ANEXO 4 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, 

_______________________________________________________________

__,  

 

RG n.º:______________ CPF n.º:________________________ estou sendo 

convidado a participar de um projeto de pesquisa de mestrado denominado: A 

Formação do Pedagogo: Um Estudo de Caso com Alunos Egressos, cujo 

objetivo é verificar junto aos alunos egressos, que exercem suas atividades 

profissionais em espaços escolares, se as competências e habilidades 

necessárias para atender esta área foram desenvolvidas durante sua 

formação. 

 Compreendo que para o avanço da pesquisa a participação de 

voluntários é de fundamental importância. Assim, declaro que caso aceite 

participar desta pesquisa eu responderei a entrevista elaborada pela 

pesquisadora em que constam de questões referentes à minha formação 

acadêmica e histórica da minha formação profissional. 

 Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu 

nome, ou qualquer outro dado confidencial, será mantido em sigilo. A 

elaboração final dos dados será feita de maneira codificada, respeitando o 

imperativo ético da confidenciabilidade.  

Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, nem sofrer 

qualquer dano.    
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Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são a aluna de 

Mestrado Simone Penteado Silva de Jesus e a Profª. Drª. Norinês Panicacci 

Bahia, orientadora do projeto, com quem poderei manter contacto pelos 

telefones: 4173-2058 e/ou por e-mail através dos endereços 

simonepenteadosbc@hotmail.com. Também me declaro ciente de que me 

estão garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e 

depois do estudo.  

Li, portanto, este termo, fui orientado (a) quanto ao teor da pesquisa acima 

mencionada e compreendi a natureza e o objetivo do estudo do qual fui 

convidado (a) a participar. Declaro que concordo, voluntariamente em participar 

desta pesquisa, sabendo que não receberei nem pagarei nenhum valor 

econômico por minha participação. 

() Sim, aceito participar.                                     () Não aceito participar. 

 

 

Local e data 
 
___________________________________________________________  
 
 
 
___________________________________  
Assinatura dos pesquisadores 

 

___________________________________ 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Mestranda: Simone Penteado Silva de Jesus 

Orientadora: Norinês Panicacci Bahia 
 
 

ENTREVISTA COM ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Pesquisa realizada em 01/09/2009 às 17h15min. 
 

Pesquisadora: O que levou você a escolher a Pedagogia como profissão? Por que você 

quis ser professora?  

Professor 1: O primeiro motivo foi por gostar muito de criança, queria trabalhar com 

educação infantil. Hoje quero ir mais longe e o motivo muda para “querer ensinar” e 

fazer a diferença na vida dos alunos. 

Pesquisadora:Você atua como docente, atualmente, na educação infantil ou nas séries 

iniciais? Há quanto tempo? Na mesma escola, em outras escolas, na rede pública ou 

particular?  

Professor 1: Atuo na rede particular, educação infantil, há 4 anos e meio na mesma 

escola. 

Pesquisadora: Faça um breve comentário sobre sua trajetória profissional. Como foi o 

início? Quais as facilidades sentidas? Quais as dificuldades sentidas?  

Professor 1: Iniciei como auxiliar de classe e aprendi muito, a professora com quem 

trabalhava me dava abertura para isso, me ajudou e ensinou tudo o que eu precisava 

para assumir uma sala. Quando enfim assumi a sala não senti dificuldade no andamento 

da rotina, porém precisava transformar toda a teoria em prática e então senti um pouco 

de dificuldade porque as coisas acontecem de maneira diferente. E por trabalhar com 

turmas de 1 e 2 anos senti um pouco de dificuldade em ensinar, pois nessa idade, temos 

de ter mais cuidado com higiene e alimentação. Mas em cursos e assessorias estou 

conseguindo adaptar atividades e aprendo como “ensinar” após pequenos. 

Pesquisadora: Quando se formou, sentiu-se preparada para exercer a profissão? Por 

quê?  
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Professor 1: Acreditava estar preparada, mas como comecei em Educação Infantil 

precisei buscar outros conhecimentos porque o curso que fiz não dava habilitação para 

essa área. 

Pesquisadora: A disciplina Didática auxiliou para a organização/proposição de seu 

trabalho, em seu cotidiano como professor?  

Professor 1: Sim, mas apesar de não praticar tudo o que aprendi, quando preciso de 

algo tenho onde recorrer. 

Pesquisadora: As aulas de práticas de ensino/metodologias, ministradas durante o 

curso de Pedagogia, foram suficientes para sua atuação docente? Por quê?  

Professor 1: Sim, até hoje não senti falta de nenhum conhecimento nessa área. E tudo o 

que aprendi procuro levar para o meu dia-a-dia. 

Pesquisadora: Tem ou tinha intensão de fazer um curso de especialização? Por quê?  

Professor 1: Sim, fiz Psicopedagogia e me formei no semestre passado, tenho vontade 

de me especializar em Língua Portuguesa, é uma área que me interessa muito. Mas não 

decidi se vou lecionar. Talvez faça algo em Educação Infantil. 

Pesquisadora: Em sua opinião, o que precisa melhorar no programa dos Cursos de 

Pedagogia?  

Professor 1: Trazer a teoria para mais perto da nossa prática de hoje.  

Pesquisadora: Para você, o que é ser professor?  

Professor 1: É ser alguém que ensina e torna a sala de aula um ambiente de prazer e 

interesse. Faz a diferença na vida do aluno. 

Pesquisadora: Se você tivesse que escolher novamente, faria o curso de Pedagogia? 

Por quê?  

Professor 1: Sim, porque é uma área que me identifico, mas faria Psicologia primeiro, é 

um curso que tenho vontade de fazer, mas ainda não consegui, e acredito que me 

ajudaria muito com os alunos. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Mestranda: Simone Penteado Silva de Jesus 

Orientadora: Norinês Panicacci Bahia 
 
 

ENTREVISTA COM ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Pesquisa realizada em 03/09/2009 às 10h. 
 

Pesquisadora: O que levou você a escolher a Pedagogia como profissão? Por que você 

quis ser professora?  

Professor 2: Na verdade quando terminei o 1º grau, ginásio, tinha a opção de fazer 

magistério ou o curso tradicional, básico mesmo, pois era mais próximo de casa. 

Como não tinha previsão de faculdade, era algo muito distante, resolvi pelo magistério 

que, pelo menos me daria uma formação técnica e aí me envolvi e me apaixonei... e a 

pedagogia veio para complementar. 

Pesquisadora:Você atua como docente, atualmente, na educação infantil ou nas séries 

iniciais? Há quanto tempo? Na mesma escola, em outras escolas, na rede pública ou 

particular?  

Professor 2: Atuo na educação desde o magistério: fui estagiária, professora de sala 

sem registro, com registro diferente do que fazia e recreacionista, em escola pequenina e 

em de médio porte.Já trabalhei na rede particular, na verdade, foram 9 anos de educação 

infantil, no particular. .Hoje trabalho no fundamental, em escola pública. 

Pesquisadora: Faça um breve comentário sobre sua trajetória profissional. Como foi o 

início? Quais as facilidades sentidas? Quais as dificuldades sentidas?  

Professor 2: No inicio acho que todo mundo se sente o patinho feio em qualquer 

profissão. Por mais que você saiba a teoria, a prática e muito diferente. O bom pra mim 

foi ter sido estagiária, auxiliar por dois anos. Pude ver antes de fazer, mas mesmo assim, 

fiquei com frio na espinha quando assumi uma sala minha. A sorte é que era uma escola 

pequena e o número de alunos também. Tive apoio das pessoas, isso foi fundamental. 
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O medo de errar é grande e a gente erra mesmo. Acho que vamos pegando prática e 

ficando mais tranqüila. Meu receio na rede particular era fazer algo que pudesse perder 

o emprego:você acaba não falando o que gostaria em alguns momentos com receio de 

punições. 

Pesquisadora: Quando se formou, sentiu-se preparada para exercer a profissão? Por 

quê?  

Professor 2: Agora, com a pedagogia e a experiência sim, mas só com o magistério, 

não. Como já disse a vivencia do dia a dia é que vai te dando confiança. 

Pesquisadora: A disciplina Didática auxiliou para a organização/proposição de seu 

trabalho, em seu cotidiano como professor?  

Professor 2: Acho que a didática que tive no magistério foi diferente da que tive na 

faculdade e aquela, que me ensinou por exemplo a preencher um diário, ficou mais 

próxima da minha realidade. 

Pesquisadora: As aulas de práticas de ensino/metodologias, ministradas durante o 

curso de Pedagogia, foram suficientes para sua atuação docente? Por quê?  

Professor 2: Tudo é sempre bem vindo e tem seu lado positivo.Gosto muito das 

metodologias, pois são as que realmente fazem “laço” com o cotidiano de trabalho.Elas 

são caminhos para que a prática possa ser sempre melhorada. 

Pesquisadora: Tem ou tinha intensão de fazer um curso de especialização? Por quê?  

Professor 2: Iniciarei um curso curto de extensão semana que vem sobre teorias 

psicopedágógicas e no início do ano vou fazer pós em psicomotricidade. 

Na rede pública há vários cursos de capacitação também. 

Acho que não podemos parar de estudar. As coisas mudam e ficamos desatualizadas, 

sem compreender o que acontece. 

Pesquisadora: Em sua opinião, o que precisa melhorar no programa dos Cursos de 

Pedagogia?  

Professor 2: A teoria tem que ser ligadas a prática, buscando sempre a realidade e ,a 

partir daí, pensar no novo, o que se pode fazer de diferente. 

Pesquisadora: Para você, o que é ser professor?  
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Professor 2: É ser ativo, participativo, envolvido com um propósito. Saber o que quer e 

onde vai chegar. Estar disposto a enfrentar as situações e não ficar de braços cruzados. 

Revolucionar. E, acima de tudo, ter prazer e amor a profissão. 

Pesquisadora: Se você tivesse que escolher novamente, faria o curso de Pedagogia? 

Por quê?  

Professor 2: Faria. Foi muito bom. Valeu pelas pessoas que conheci, pelo aprendizado 

e pela própria graduação em si. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Mestranda: Simone Penteado Silva de Jesus 

Orientadora: Norinês Panicacci Bahia 
 
 

ENTREVISTA COM ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Pesquisa realizada em 03/09/2009 às 15h. 
 

Pesquisadora: O que levou você a escolher a Pedagogia como profissão? Por que você 

quis ser professora?  

Professor 3: Antes de escolher a Pedagogia, fiz 3 anos de Direito. Em um determinado 

momento, percebi que não seria feliz na profissão, pois gosto de trabalhar com gente, 

gosto de ouvir e ajudar pessoas. Cheguei à conclusão de que a Pedagogia atendia aos 

requisitos da minha escola. Ingressei então e, até hoje, creio que tenha sido a melhor 

escolha. 

Pesquisadora:Você atua como docente, atualmente, na educação infantil ou nas séries 

iniciais? Há quanto tempo? Na mesma escola, em outras escolas, na rede pública ou 

particular?  

Professor 3: Atuo na educação infantil faz 4 anos, na rede particular. Atuo também no 

ensino superior, faz 8 meses. 

Pesquisadora: Faça um breve comentário sobre sua trajetória profissional. Como foi o 

início? Quais as facilidades sentidas? Quais as dificuldades sentidas?  

Professor 3: No início, trabalhava com meu pai. Em um momento, senti necessidade 

em ingressar na carreira. Procurei então um estágio na área e consegui fazer parte do 

grupo de professores de uma escola muito boa, que viria a me proporcionar um trabalho 

de crescimento profissional e oportunidade de crescimento. Senti muitas dificuldades no 

início, apesar do bom preparo que acredito ter tido na faculdade, nada me preparou de 

fato para a prática. Senti, inclusive, vontade de desistir. O novo me assustava e a 

responsabilidade em lidar com vidas me apavorava, com medo de não cumprir com 

êxito as obrigações que me eram impostas. Com o tempo, o medo e a ansiedade 
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passaram e, sempre estudando para me aperfeiçoar, senti mais segurança e prazer com o 

trabalho. Quando ingressei na faculdade, todos os medos em relação ao novo tomaram 

novamente conta de mim. Ainda estou me adaptando, mas a experiência é única e o 

aprendizado melhor ainda. 

Pesquisadora: Quando se formou, sentiu-se preparada para exercer a profissão? Por 

quê?  

Professor 3: Não, tinha um ótimo preparo teórico, mas a prática foi assustadora no 

início, conforme relatado acima. 

Pesquisadora: A disciplina Didática auxiliou para a organização/proposição de seu 

trabalho, em seu cotidiano como professor?  

Professor 3: Auxiliou sim, todo o embasamento teórico é de extrema importância e 

ajudam a direcionar o trabalho. Defendo que os profissionais do futuro, na área da 

pedagogia, devessem fazer um estágio não só de observação, mas que a faculdade 

proporcionasse um meio de atendimento à comunidade, através dos quais os alunos 

pudessem tirar suas dúvidas quanto ao dia a dia de um professor. Por outro lado, a 

aprendizagem “na marra” valoriza o profissional, que se for, de fato, um bom 

profissional, passará pelas dificuldades com louvor, através do seu esforço e desejo de 

vencer. 

Pesquisadora: As aulas de práticas de ensino/metodologias, ministradas durante o 

curso de Pedagogia, foram suficientes para sua atuação docente? Por quê?  

Professor 3: Foram satisfatórias, mas creio que a Pedagogia poderia ter um tempo 

maior de duração, para todas as disciplinas, principalmente para a prática. Além disso, 

deveríamos ter uma disciplina que tratasse da realidade e do dia a dia em sala de aula, 

com sugestões de solução de problemas e estudos de caso. 

Pesquisadora: Tem ou tinha intensão de fazer um curso de especialização? Por quê?  

Professor 3: Sim, já o fiz – Psicopedagogia. Penso que a continuidade dos estudos, para 

um profissional da área da educação, seja importantíssima e deve ser constante. 

Pesquisadora: Em sua opinião, o que precisa melhorar no programa dos Cursos de 

Pedagogia?  

Professor 3: Mais disciplinas que tratem da prática, maior tempo de curso. Maior rigor 

na formação dos alunos (principalmente os problemas relacionados à língua 
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portuguesa), cobrança de uma postura profissional, partindo da sala de aula da faculdade 

e, talvez, uma seleção de quem entra para os cursos. Formamos muitos alunos que não 

estão aptos a entrarem no mercado de trabalho, acredito que o curso tenha um custo 

muito baixo e, por isso, muitos procuram a Pedagogia como forma de obterem um 

diploma. O fato é que muitos profissionais acabam “manchando” o nome da faculdade 

onde se formaram, pois não se esforçaram e, por milhares de motivos, colocam a culpa 

na formação que tiveram. Creio na oportunidade que todos devem ter ao ingressar em 

uma universidade e garantir um futuro melhor, mas acredito mais ainda naqueles que 

serão os educadores do futuro e que, assim como qualquer outra profissão, devem ter 

um critério de seleção dos que se destacam e se esforçam, a ponto de merecerem uma 

proposta de emprego que corresponda ao tempo dedicado aos estudos. 

Pesquisadora: Para você, o que é ser professor?  

Professor 3: Ser professor é não somente ensinar algo novo a cada dia, mas aprender 

sempre, procurar falhas e detectar soluções, é ter um olhar atento ao aluno, é dar 

motivação e motivar-se, é entender que existe um amanhã e que o planejamento é 

necessário. Ser professor é ir além do cansaço, é acreditar no amanhã e não trabalhar 

por obrigação. Quando chegar a esse ponto, quero estar aposentada ou procurar algo 

novo para fazer, terei filhos um dia e quero que seus professores tenham o 

comprometimento que tenho hoje. A sala de aula é cansativa, os alunos nos sugam, são 

exigentes, alguns gostam de provocar e não têm medo de demonstrar que estão ali para 

nada, tento me dedicar aos alunos interessados e, de alguma forma, trazer os outros para 

a aula, mas acredito que não posso fazer milagres e, desde que faça o meu melhor, não 

terei tempo de me sentir culpada pelos que não deram certo. 

Pesquisadora: Se você tivesse que escolher novamente, faria o curso de Pedagogia? 

Por quê?  

Professor 3: Sim! Faria novamente desde que a formação fosse a mesma que tive, hoje 

em dia muitas coisas mudaram. Agregaria à minha formação algumas disciplinas dos 

cursos de hoje que não tive, mas com a didática e rigor da minha época. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Mestranda: Simone Penteado Silva de Jesus 

Orientadora: Norinês Panicacci Bahia 
 
 

ENTREVISTA COM ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Pesquisa realizada em 04/09/2009 às 11h. 
 

Pesquisadora: O que levou você a escolher a Pedagogia como profissão? Por que você 

quis ser professor?  

Professor 4: Eu na verdade, entrei na pedagogia, para arrumar um emprego em 

empresas ou coisa parecida, e quando fui fazer o estágio obrigatório pela faculdade, me 

encantei pela profissão. 

Pesquisadora: Você atua como docente, atualmente, na educação infantil ou nas séries 

iniciais? Há quanto tempo? Na mesma escola, em outras escolas, na rede pública ou 

particular?  

Professor 4: Atuo como professor em educação infantil, em escola particular há 2 anos 

Pesquisadora: Faça um breve comentário sobre sua trajetória profissional. Como foi o 

início? Quais as facilidades sentidas? Quais as dificuldades sentidas?  

Professor 4: Bom, iniciei como estagiário, a primeiro momento a escola não me 

contratou pelo fato de ser homem, permaneci trabalhando mesmo depois de terminado o 

estágio, pois queria ser contratado, e a escola mesmo assim não o fez, decidi não ir 

mais, então quando tive que pegar a declaração de estágio um mês depois fui 

contratado. No inicio sofri bastante, pois só podia ficar olhando as crianças, pois 

comecei no berçário da escola, e a maior dificuldade era retornar todo inicio de ano, 

muito preconceito vindo dos pais, eles acreditam que um homem não tem capacidade de 

“cuidar” de crianças pequenas. 

Pesquisadora: Quando se formou, sentiu-se preparado para exercer a profissão? Por 

quê?  
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Professor 4: Não, por que na prática é muito diferente mesmo, várias coisas aprendidas 

na faculdade você aproveita, mas grande parte você tem que se informar melhor, pois a 

profissão de professor exige que você sempre se mantenha informado e “antenado” com 

as coisas do mundo. 

Pesquisadora: A disciplina Didática auxiliou para a organização/proposição de seu 

trabalho, em seu cotidiano como professor?  

Professor 4: Para ser sincero, na época que tive didática na faculdade, a disciplina 

deixou a desejar. 

Pesquisadora: As aulas de práticas de ensino/metodologias, ministradas durante o 

curso de Pedagogia, foram suficientes para sua atuação docente? Por quê?  

Professor 4: Não, como já disse antes a profissão exige que você sempre se atualize, e 

acredito que não exista uma maneira de ensinar algo, sempre é possível renovar a 

prática.  

Pesquisadora: Tem ou tinha intensão de fazer um curso de especialização? Por quê?  

Professor 4: Tina vontade de fazer pós e estou fazendo educação especial. 

Pesquisadora: Em sua opinião, o que precisa melhorar no programa dos Cursos de 

Pedagogia?  

Professor 4: No curso que eu fiz creio que não precisaria mudar muita coisa, apesar de 

que só pesquisei e me informei sobre o que eu fiz, logo não sei se o curso deixa a 

desejar se for comparar com outras faculdades. 

Pesquisadora: Para você, o que é ser professor?  

Professor 4: É ser um mediador, entre o conhecimento e o aluno, ser professor é deixar 

que o aluno seja o protagonista na sala de aula, ser professor é ser atencioso, carinhoso, 

firme quando necessário, e claro ser professor é saber que você não é o pai da criança, e 

que os papéis não podem ser invertidos, “educação vem de casa” o professor só vai 

exercitar esta educação. 

Pesquisadora: Se você tivesse que escolher novamente, faria o curso de Pedagogia? 

Por quê?  

Professor 4: Não, a faculdade que me formei foi vendida e muito dos professores foram 

demitidos. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Mestranda: Simone Penteado Silva de Jesus 

Orientadora: Norinês Panicacci Bahia 
 
 

ENTREVISTA COM ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Pesquisa realizada em 04/09/2009 às 16h. 
 

Pesquisadora: O que levou você a escolher a Pedagogia como profissão? Por que você 

quis ser professora?  

Professor 5: Eu decidi ser professora quando tinha três anos, mas quando cheguei no 

colegial, trabalhava numa clínica de atendimento psicológico, então pensei que era 

melhor cursar o normal e fazer faculdade de Psicologia. Mas... as coisas mudaram e em 

1990, por causa de uma greve mudei de escola e me matriculei no magistério porque era 

de manhã, descobri que tinha psicologia como disciplina e resolvi que seria bom fazer o 

curso mesmo sabendo que seria um ano a mais, o magistério lá no Conde (EE Conde 

José Vicente de Azevedo) era de 4 anos porque dava habilitação também pra pré-escola. 

Pesquisadora:Você atua como docente, atualmente, na educação infantil ou nas séries 

iniciais? Há quanto tempo? Na mesma escola, em outras escolas, na rede pública ou 

particular?  

Professor 5: Há 5 anos, eu voltei a dar aulas, antes disso trabalhei em outros setores 

não ligados à educação. Voltei porque adoro a rotina escolar, mas nunca tive vínculo 

com o estado ou prefeitura. Trabalhei em cinco escolas particulares, em alguns 

períodos, eu trabalhei em escolas diferentes de manhã e a tarde. 

Pesquisadora: Faça um breve comentário sobre sua trajetória profissional. Como foi o 

início? Quais as facilidades sentidas? Quais as dificuldades sentidas?  

Professor 5: Eu desisti do setor administrativo e comecei a procurar vaga na área 

escolar, mas como estava fora do mercado, mandei currículo e fui chamada pra uma 

vaga de auxiliar de berçário, participei do processo seletivo e no dia da “atribuição” das 

salas, fiquei espantada quando a psicóloga falou que eu assumiria uma sala de 4a série, 
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porque era o meu perfil. Eu precisava trabalhar, fui! Aprendi muito, até então tinha 

trabalhado como professora de Jardim II e um ano de 3a e 4a séries com algumas 

disciplinas. Deu certo. Fiquei dois anos. Depois mais dois anos e meio em outra escola 

com 4a série também, e conciliando períodos, mas sempre com crianças nessa faixa 

etária entre 9 e 11 anos. A dificuldade maior foi de aprender a pesquisar, buscar o 

conhecimento e adequá-lo à realidade de cada turma.  

Pesquisadora: Quando se formou, sentiu-se preparada para exercer a profissão? Por 

quê?  

Professor 5: Sinceramente, não. Mas porque eu percebi, estando em sala de aula, que é 

um estudo constante, por mais teoria que eu conheça, nunca está totalmente acabada 

para usar na íntegra com uma turma e esse processo de adaptar exige muito esforço, 

tenho que pensar e repensar porque às vezes o que parece bom, não funciona como 

esperava. 

Pesquisadora: A disciplina Didática auxiliou para a organização/proposição de seu 

trabalho, em seu cotidiano como professor?  

Professor 5: Então, eu fiz magistério e quando falo em Didática a minha referência é 

professora Aparecida Ivone Petters, ela era tão apaixonada pelo magistério que fundou 

um lar para atender crianças em Blumenau no ano em que nos formamos e era também 

o último ano do curso na escola. Ela estava tão indignada com isso, que resolveu fundar 

um espaço educativo para dar continuidade ao seu trabalho de educadora. Na faculdade, 

eu cursei essas disciplinas na UNIESP (Vale do Anhangabaú - SP), a professora era 

psicóloga e nunca tinha dado aula pra crianças, sua experiência tinha sido com 

atendimentos na antiga FEBEM, então o método de aula eram seminários, alguns 

assuntos eram divididos em grupos que apresentavam para os colegas e ela 

complementava com algumas informações. Talvez por ser jovem e não ter filhos, nem 

sobrinhos, a realidade do cotidiano infantil estava longe da experiência dela. É difícil 

falar daquilo que não se vive, não é? 

Pesquisadora: As aulas de práticas de ensino/metodologias, ministradas durante o 

curso de Pedagogia, foram suficientes para sua atuação docente? Por quê?  
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Professor 5: Eu gostei muito porque nessas disciplinas as aulas foram práticas, a 

proposta na FAENAC era trazer pra sala de aula e compartilhar com os colegas um 

jogo, uma brincadeira que fizesse a criança entender melhor os conteúdos. 

Pesquisadora: Tem ou tinha intensão de fazer um curso de especialização? Por quê?  

Professor 5: Claro, aliás, já estou fazendo. Optei por continuar logo que terminou a 

faculdade porque já tenho 37 anos e não dá pra esperar mais, não é? Estou cursando 

uma pós-graduação em Pedagogia Hospitalar, porque é uma área que está crescendo por 

causa da humanização do serviço em hospital, vimos isso no último semestre do curso 

de Pedagogia.  

Pesquisadora: Em sua opinião, o que precisa melhorar no programa dos Cursos de 

Pedagogia?  

Professor 5: O curso tem que incentivar atividades práticas nos primeiros semestres, 

sabe assim, colocar o aluno pra sentir a ambiência da sala de aula. Muitos esqueceram 

como era ser aluno e acham que é moleza, afinal tem ainda gente que pensa que 

“professor não trabalha, só dá aula!”, não é?! É um erro deixar aulas de metodologia e 

estágio pros semestres finais, tinha que ter no início assim quem não gostar pode mudar 

de opção profissional o quanto antes, senão levam o curso até o final e tornam-se 

péssimos profissionais. 

Pesquisadora: Para você, o que é ser professor?  

Professor 5: É a minha realização pessoal e profissional. Eu adoro a correria da escola, 

o serviço burocrático que fazemos em casa, porque o trabalho do professor começa 

quando a aula termina... Mas o que eu gosto mesmo é de incentivar o pensamento 

critico. Desafiar meus alunos propondo questões sobre fatos do cotidiano que estão 

relacionados ao conteúdo... e sinto uma satisfação enorme quando eles ligam “a + b” e 

tecem uma conclusão sobre os assuntos polêmicos do Brasil e do mundo. 

Outro dia, analisamos uma propaganda do café seleto dos anos 70 (site do youtube.com) 

para mostrar a posição do negro na sociedade, afigura da menina loirinha que é servida 

pelo empregado negro. “E aí turma será que mudou?” E choveram comparações com as 

novelas, outros comerciais, etc. No dia seguinte, eles comentaram na classe a reação dos 
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pais ao relembrarem da propaganda, muitos alunos mostraram o vídeo aos pais e isso os 

tornou multiplicadores de reflexão e diálogo. 

Pesquisadora: Se você tivesse que escolher novamente, faria o curso de Pedagogia? 

Por quê?  

Professor 5: Claro. Estou até pensando em fazer o vestibular da UNESP no final do ano 

para ingressar no curso proposto pelo governo de SP apenas para profissionais que já 

estão em sala de aula. O conhecimento sobre o ser humano, do mesmo modo que a 

tecnologia está em constante processo de desenvolvimento e as coisas sempre podem 

melhorar, aprender não ocupa espaço! 

Eu adoro ser professora, porque sempre gostei de ser aluna! Acho que muitos 

professores que foram meus, nem sabem, que continuarão sendo pra sempre!! 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Mestranda: Simone Penteado Silva de Jesus 

Orientadora: Norinês Panicacci Bahia 
 
 

ENTREVISTA COM ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Pesquisa realizada em 05/09/2009 às 13h. 
 

Pesquisadora: O que levou você a escolher a Pedagogia como profissão? Por que você 

quis ser professora?  

Professor 6: Eu jamais pensei em ser professora na minha vida. Fiz o magistério por 

imposição da minha mãe. Acho que por causa disso acabei, inicialmente, deixando a 

profissão professor para último plano. Minha primeira formação foi serviço social. No 

decorrer da minha vida profissional, que trabalhava sempre em outras áreas, não da 

educação, percebi que todas as funções que eu ocupava estavam relacionadas à 

educação, direta ou indiretamente. Foi quando depois de 20 anos resolvi voltar a estudar 

e decidi fazer um Curso de Pedagogia, não porque era mais barato ou porque gostava de 

criança, mas para aprofundar os conhecimentos que havia recebido, um dia lá atrás, no 

curso de magistério. Hoje estou inserida na escola, e acredite muito realizada. 

Pesquisadora: Você atua como docente, atualmente, na educação infantil ou nas séries 

iniciais? Há quanto tempo? Na mesma escola, em outras escolas, na rede pública ou 

particular?  

Professor 6: Trabalhei 20 anos na área financeira e hospitalar. Estou atuando no 

magistério há 8 anos, 2 anos na educação especial, atualmente trabalho em escola 

particular lecionando para o 4º e 5º anos, nos períodos da manhã e tarde 

Pesquisadora: Faça um breve comentário sobre sua trajetória profissional. Como foi o 

início? Quais as facilidades sentidas? Quais as dificuldades sentidas?  

Professor 6: Iniciar no magistério foi muito difícil, pois já tinha trabalhado muitos anos 

em outras áreas e sempre orientando ou treinando adultos. A primeira experiência foi na 

educação especial. Fui contratada por uma escola particular para alfabetizar duas 
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crianças surdas. Não conhecia nada sobre essa deficiência, mas como precisava começar 

de alguma maneira, acabei aceitando e correndo atrás de cursos e pessoas experientes 

nessa área para me ajudar. 

Pesquisadora: Quando se formou, sentiu-se preparada para exercer a profissão? Por 

quê?  

Professor 6: Jamais. O primeiro dia que fiquei com uma sala sozinha, tinha vontade de 

sair chorando, pois não sabia o que fazer com aquelas crianças, isso que quando sai do 

ensino médio, no antigo normal. Já com a formação em Pedagogia consegui enfrentar 

uma sala com pouquinho mais de segurança, talvez porque nesse período eu já tinha 

mais maturidade e era mãe de duas crianças, penso que isso também ajudou bastante. 

Pesquisadora: A disciplina Didática auxiliou para a organização/proposição de seu 

trabalho, em seu cotidiano como professor?  

Professor 6: Didática!!! Foi o que aprendi no curso normal, pois o Curso de Pedagogia 

trouxe apenas a complementação do conhecimento que já havia adquirido. 

Pesquisadora: As aulas de práticas de ensino/metodologias, ministradas durante o 

curso de Pedagogia, foram suficientes para sua atuação docente? Por quê?  

Professor 6: As aulas de prática de ensino que recebi durante o curso normal foram 

bastante valiosas, apesar de ser um tempo diferente dos dias atuais, mais aprendíamos a 

lhe dar com o conhecimento das crianças. O Curso de Pedagogia me trouxe uma visão 

mais ampla sobre essas metodologias, recebi orientações de como atender a tantas 

crianças ao mesmo tempo, visto que hoje temos salas de aula numerosas e grupos 

heterogêneos, entendi melhor isso, do que no tempo do curso “normal”, onde na década 

de 80, o aluno ainda era visto como uma “folha em branco” pelo ensino brasileiro. 

Pesquisadora: Tem ou tinha intenção de fazer um curso de especialização? Por quê?  

Professor 6: É importantíssima a formação continuada, uma vez que as crianças com 

que trabalhamos apresentam mudanças diárias, por isso não podemos parar no tempo 

para não nós tornarmos profissionais que ensinam a mesma coisa durante anos a fim. 

Depois que me formei, em 2005, já cursei duas especializações, em programas de lato-

sensu, e penso em para o próximo ano ingressar em um programa de mestrado, pois não 

pretendo ficar o resto da vida trabalhando nas séries iniciais. 
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Pesquisadora: Em sua opinião, o que precisa melhorar no programa dos Cursos de 

Pedagogia?  

Professor 6: Prática, prática, muita prática, pois somos formados para atuar, 

inicialmente, nas salas de aulas, e o conhecimento que recebemos no Curso de 

Pedagogia são muito teóricos, seria mais para assumir sermos diretores ou 

coordenadores nas escolas. 

Pesquisadora: Para você, o que é ser professor?  

Professor 6: É saber mais a aprender do que a ensinar. Hoje nossas crianças têm muito 

mais informações a nos passar do temos a lhes ensinar. Somos apenas organizadores de 

conhecimento, um conhecimento que já vem com o aluno, precisamos, apenas, lhes 

ensinar os vocabulários específicos, aqueles nomes “difícil” que servem para confundir 

a cabeça dos nossos alunos. 

Pesquisadora: Se você tivesse que escolher novamente, faria o curso de Pedagogia? 

Por quê?  

Professor 6: Sem dúvida faria sempre o Curso de Pedagogia, depois de uma pré-

formação, como tive no ensino médio com o curso normal. Não Faria esse curso como 

formação inicial, pois ficaria sem sentido. 
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