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Resumo: Este artigo é parte de uma pesquisa que teve como objetivo geral investigar, na 
trajetória de formação do pedagogo/professor, propiciada por uma Instituição de Ensino 
Superior de Salvador- Ba, aspectos referentes ao des/conhecimento de estudos desenvolvidos 
sobre a instituição familiar. Trata-se de uma pesquisa quanli-qualitativa, do tipo de estudo de 
caso que teve como participantes 18 docentes, a coordenadora e 36 formandos do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia investigado. Os resultados revelam que ambos, docentes e 
formandos identificam, reconhecem e explicitam lacunas, ao afirmarem a necessidade de se 
desenvolver um estudo mais aprofundado e sistematizado sobre famílias, propõem novas 
formas para abordar a temática, mas esta ainda não se apresenta como realidade no espaço 
acadêmico investigado.   
 
Palavras-chave: Educação. Família. Formação do Pedagogo/Professor  
 
Abstract: This article is part of a study aimed at investigating, in the path of formation of the 
educator / teacher, fostered by a Higher Education Institution of Salvador, Bahia, aspects 
related to des / knowledge of studies carried out on the family institution. This is a research-
qualitative Quanli, the type of case study participants was 18 teachers, 36 students and the 
coordinator of the Bachelor of Education investigated. The results show that both teachers and 
students identify, recognize and explain gaps, by claiming the need to develop a more 
thorough and systematic study on families, providing new ways to address the issue, but it 
still does not come as a reality in space academic investigation 
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O poder nos quer como indivíduos, quer homens sozinhos, livres de 
estabelecer qualquer tipo de relacionamento como e quando se quer. O 
sentido da vida e o sentido do viver vão contra essa concepção de tipo 
individualista, porque, para buscar o sentido da vida, eu devo estar com 
outros, devo dialogar com outros, devo me comparar com outros, e, assim, 
nos tornamos homens livres. (FIGINI, 2003, p.33) 
 

 
Considerações Iniciais 
 
 
 É possível observar nas palavras da autora que, por mais que a sociedade atual 

corrobore para uma individualização, a constituição de homens e mulheres se dá nas relações. 

 



E, no contexto relacional, a família pode ser considerada o primeiro lócus de convivência que 

se ocupa das necessidades básicas da pessoa e promove a sua inserção na sociedade.  

 A família, de acordo com Dessen e Polonia (2007), é considerada a primeira 

instituição social que, em conjunto com outras, busca assegurar a continuidade e o bem-estar 

dos seus membros e da coletividade, incluindo a proteção e o bem-estar da criança. A família 

é vista como um sistema social responsável pela transmissão de valores, crenças, ideias e 

significados que estão presentes nas sociedades.  

 Petrini (2003, p.13) corrobora com a perspectiva das referidas autoras quando 

apresenta a família como àquela que “permanece como matriz do processo civilizatório, como 

condição para a humanização e para a socialização das pessoas”, sendo identificada pelo autor 

“como o fundamento da sociedade”.  

 Ariès (1981) apresenta a história social da criança e da família, no contexto europeu, 

como aquela que no decorrer dos séculos XV a XVIII passou a valorizar as relações de 

sentimento entre pais e filhos, onde a criança passou a ser mais respeitada, como tal, e os pais 

começam a se preocupar mais com a saúde e o desempenho escolar. Enfim, a família 

moderna, para o autor, ampliou o seu olhar para as questões educativas, sendo a criança 

objeto de afeição e de ambição dos pais, no que se refere ao maior investimento na formação 

escolar. 

Diante dos desafios que estão sendo lançados, na atualidade, referentes à adoção de 

práticas educativas democráticas a serem promovidas no âmbito familiar e escolar, vale-nos 

inserir neste contexto de discussões o pedagogo/professor2, que a nosso ver apresenta-se 

como um dos principais mediadores na díade família e escola. Portanto, neste contexto de 

interrelações espera-se que, além da sua função de educador escolar, que este profissional seja 

capaz de mediar e de estabelecer proximidade entre as instituições formadoras.  

  Considerando a relevância do estudo da família no contexto educacional, o  trabalho , 

ora apresentado, é o um recorte sobre o estudo da família no itinerário formativo do 

pedagogo/professor constituindo-se possibilidades e limites.  

  Para o desenvolvimento desse estudo, realizou-se uma pesquisa inserida no âmbito de 

um estudo de caso, cujo objetivo geral foi investigar na trajetória de formação do 

pedagogo/professor,  propiciada por uma Instituição particular de Ensino Superior de 

Salvador-Ba, aspectos referentes ao des/conhecimento de estudos desenvolvidos sobre a 

instituição familiar. 

 Participaram da pesquisa 18 docentes3 (13 do sexo feminino e cinco do sexo 

masculino) e 36 alunos concluintes (35 mulheres e um homem) e a coordenadora do referido 



curso. Para a coleta dos dados, foram construídos dois instrumentos, com questões abertas e 

fechadas, que foram aplicados na forma de questionário em sala de aula. 

   Vale ressaltar a importância da pesquisa realizada sobre a temática família no âmbito 

acadêmico, contemplando esta abordagem no currículo do Curso de Pedagogia, com 

formandos que vão atuar e/ou que já atuam em espaços escolares, pois tais alunos se queixam 

cada vez mais das dificuldades apresentadas nessa convivência, alegando principalmente que 

a família não é mais a mesma de antigamente e que poucas são aquelas que se interessam e se 

comprometem com a formação de seus filhos. 

No âmbito do currículo de formação do Curso de Pedagogia, que foi lócus de 

investigação dessa pesquisa, a constituição do profissional de pedagogia não se restringe 

apenas ao espaço da docência, o que nos permite discutir que a formação de futuros 

pedagogos/professores para atuar, junto às famílias dos seus alunos, envolve não só a 

docência das séries iniciais do ensino fundamental, como também a coordenação e a gestão 

escolar, no âmbito do Curso de Pedagogia investigado. Implica principalmente na reflexão 

sobre o seu processo de constituição como educando e do seu desenvolvimento como futuro 

profissional da educação, que foi uns dos propósitos da pesquisa. 

 

A formação e atuação do pedagogo/professor 

   

Saviani (2007, p.72), partindo do sentido etimológico, apresenta dois termos de 

origem latina para a palavra educar: educare - alimentar, cuidar, criar, referindo-se tanto à 

plantas, aos animais, quanto às crianças  e educere - tirar para fora de, conduzir para, 

modificar um estado que estão inseridos no linguajar do senso comum nas declarações: “os 

pais educam os filhos”, “fulano não tem educação”, “a escola educa para a vida”, “a educação 

é a mola do progresso”, expressando o sentido mais corrente de educação, que parte do 

pressuposto de adaptação e de exigências de comportamentos para com indivíduos e grupos 

do meio social. 

De acordo com o autor, tal entendimento está pautado numa visão estrutural 

funcionalista, considerada por ele conservadora, porque repete, reproduz, homogeneíza e 

cristaliza nos indivíduos os modos de ser, pensar e agir, como se a educação e a sociedade 

permanecessem sempre as mesmas. Todavia, mesmo existindo uma instância adaptadora na 

educação, ela também se apresenta como prática que articula a produção e reprodução da vida 

social, ou seja, no âmbito geracional os adultos transmitem às crianças e jovens tanto suas 

experiências como os conhecimentos acumulados pela humanidade. 



 O cenário das exigências atuais da sociedade brasileira urge por mudanças na 

formação escolar, pois a ação e os resultados encontram-se aquém das expectativas e 

exigências das novas demandas sociais. O que implica de forma direta um repensar das 

tendências teórico-metodológicas e principalmente a formação e atuação dos 

pedagogos/professores, desde que inúmeras pesquisas realizadas sobre a qualidade da 

educação brasileira revelam um baixo rendimento escolar e consequentemente questiona-se a 

formação desses profissionais. 

 Segundo Nóvoa (2002), o âmbito educacional sugere novos sentidos para o trabalho 

docente que requer um conjunto de competências que vão desde as intervenções técnicas e 

políticas; a participação nos debates sociais e culturais; o envolvimento com as comunidades 

locais e mais atenção aos aspectos comunicacionais, isto é, das expressões sociais e 

tecnológicas. Enfim, o autor fomenta o repensar da concepção de trabalho pedagógico, 

exercido não só pelo professor, mas também pelos coordenadores e gestores educacionais a 

partir das novas demandas da sociedade contemporânea. 

Na concepção de Demo (2009, p.21), “a hipótese fundamental é que a educação não 

deve perder tempo em temer a modernidade1. Deve procurar conduzi-la e ser-lhe o sujeito 

histórico”. Para o referido teórico, educação e modernidade devem ajustar-se, na teoria e na 

prática, às necessidades que imprimem as mudanças sociais. Isto significa o desafio de 

compreender a dialética histórica, cujo decurso apresenta o entrelaçamento de sucessivas 

fases de mudanças. 

Nesse momento em que se busca aludir a esses processos de formação, nada mais 

plausível do que refletir sobre os questionamentos “quais os objetivos da educação 

escolarizada: formar o trabalhador especializado ou proporcionar uma educação geral, 

acadêmica à população?” (SILVA, 2007, p.22). 

O autor interroga o que realmente deve ser ensinado, conjeturando sobre o que se deve 

ensinar, o que para ele de uma forma geral, inclui desde as habilidades básicas de ler, escrever 

e contar; as disciplinas acadêmicas e científicas; como as habilidades práticas necessárias a 

serem realizadas para o exercício profissional. 

       Quanto à adoção de uma proposta educacional, Cruz (2008) aborda a necessidade de 

entendimento e compreensão por parte dos pedagogos/professores sobre os reais objetivos da 

escola e da própria ação pedagógica, e que essa reflexão, cujo cerne é o ato de educar, esteja 

                                                 
1 Para Pedro Demo (2009) Modernidade significa o desafio que o futuro acena para as novas gerações, 
em particular em traços científicos e tecnológicos. 



atrelada a leitura e interpretação das práticas vivenciadas em sociedade, marcadas pela 

submissão da maioria da população, o que espelha as injustiças e desníveis sociais. 

Com base na visão progressista e/ou educativo-crítica, Freire (2007, p.22) propõe: 

 
[...] que o formando, desde o princípio mesmo de sua formação, assumindo-
se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente 
de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para sua produção ou a sua construção. 
 
 

Na perspectiva, do referido teórico, pode-se entrever que no processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, na relação que o formando (aluno) estabeleça com o seu formador 

(professor) e vice-versa não deva simplesmente existir a aceitação de transferência de 

conhecimentos, de conteúdos acumulados historicamente, mas que haja o exercício de 

reflexão e análise critica para que ambos, aluno e professor, possam ir além de um mero 

condicionamento se tornando capazes de recriar e de refazer o que lhes foi ensinado.  

A esse respeito, Cruz (2008) refere-se ao ato de aprender, como significando a 

superação de um simples acúmulo de conhecimentos, passando a existir, a partir da relação 

entre professor e aluno, uma ação transformadora, que consequentemente promoverá uma 

nova postura de compreensão do mundo, sendo possível a construção de novos 

conhecimentos. 

Nóvoa (2002) corrobora com a perspectiva freireana quando aponta o professor como 

sendo concomitantemente objeto e sujeito da formação. Para o autor, diferentemente de outros 

profissionais, o trabalho do professor depende da co-participação do aluno, pois é a partir da 

reflexão individual e coletiva que ele encontrará subsídios imprescindíveis ao seu 

desenvolvimento profissional. 

O que para Demo (2009, p.29) significa “unir a horizontalidade com a verticalidade do 

saber”. Dessa maneira, o autor enfatiza que a formação do pedagogo/professor não deve se 

resumir “a conhecer de tudo pelo menos um pouco”, mas que o essencial, nos tempos atuais, é 

que ele desenvolva:  

 

[...] A sua capacidade de informação critica, uma das bases de organização 
do sujeito histórico, habilitado a ler e a interpretar a sua realidade e seu 
entorno com criatividade sempre renovada; capacidade de atualização 
incessante, sobre o fulcro do “aprender a aprender”, condensando o 
esforço sempre renovado de não ceder à instrumentalização subalterna. 
Tais expectativas convergem os desafios de participar e produzir, nos quais 
a educação é tanto instrumentação informativa (qualidade formal) quanto, 
sobretudo, a finalidade de tudo (qualidade política) (DEMO, 2009, p.30). 

 



 
As palavras, do referido teórico, demonstram que as formas de pensar e atuar, na 

educação atual, passam a exigir do pedagogo/professor e consequentemente daqueles que os 

formam, nas universidades e/ou nas faculdades, uma postura emancipatória de “aprender a 

aprender”4. 

Nesse aspecto, faz-se necessário que se promova a pesquisa, na formação do 

pedagogo/professor, haja vista que na dinâmica social, não basta somente uma 

instrumentalização informativa, como posto pelo autor, pois os desafios atuais estão 

constantemente provocando e convocando a produção e construção de novos saberes, que 

consequentemente resultará na qualidade política da ação educativa. 

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela pratica de ensinar e aprender 
participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 
gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se 
de mãos dadas com a decência e com a seriedade (FREIRE, 2007, p. 24). 
 
  

Nessa perspectiva, cabe ao formando (aluno) e ao formador (professor) assumirem 

com compromisso e seriedade o papel de aprendizes, e fazerem deste um processo contínuo 

de troca de ideias que emergem da prática social e de ideais epistemológicos, no qual haja o 

exercício constante de autoavaliação, pois desenvolvendo uma postura reflexiva, serão 

inúmeras as possibilidades de desvelar as transformações necessárias nesse percurso. 

 

O professor é pessoa. Urge por isso (re) encontrar espaços de interação 
entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores 
apropriarem-se dos seus processos de formação e darem-lhes um sentido no 
quadro de suas histórias de vida (NÓVOA, 2002, p.57). 

 
 

Acredita-se que a formação do pedagogo/professor inicia-se bem antes do seu ingresso 

na academia. Isto significa que o seu processo de formação e, consequentemente, a sua 

atuação profissional foi sendo construída a partir de suas vivências junto aos grupos de 

pertencimento (família, escola, bairro, dentre outros) e que estes se constituem em subsídios 

importantes na e para a sua formação acadêmica e profissional.  

Nesta perspectiva, quanto à importância que se deve dar ao saber próprio do aluno 

construído na trajetória de vida, Saviani (2008) apresenta a Pedagogia histórico-crítica5, cuja 

proposta pedagógica consiste no professor: produzir direta e intencionalmente o encontro com 

os conhecimentos prévios dos alunos; fomentar o diálogo entre os alunos e destes com o 

professor valorizando a produção histórica construída pela humanidade; levar em 



consideração características próprias como interesses, ritmos de aprendizagem e 

desenvolvimento psicológico inseridos no processo de sistematização lógica de 

conhecimentos.  

Segundo o referido teórico, no processo de ensino e aprendizagem, a estrutura 

metodológica da Pedagogia histórico-crítica permite a passagem de um saber acrítico e 

sincrético por parte dos alunos a uma inserção crítica e intencional no âmbito da sociedade.  

Neste contexto, é possível inferir o quanto uma formação, pautada na Pedagogia 

histórico-crítica, pode contribuir para (re)significar a prática social do pedagogo/professor, na 

qual a educação não corresponde apenas às exigências individuais, mas para além destas, 

porque busca responder às exigências sociais, econômicas e culturais.  

Almejam-se, teoricamente, pedagogos/professores reflexivos, que processem as 

informações de forma investigativa e crítica; autônomos, que tomem decisões pautadas na 

práxis docente; participativos e produtivos, capazes de elucidar situações-problema num dado 

contexto social e educacional, mas o nosso questionamento é: há realmente espaços de 

formação e de atuação profissional em que se efetive essa práxis?  

Para Alarcão (2001) a escola ainda está fortemente marcada pela disciplinaridade 

herdada pela tradição ocidental, e ao privilegiar a racionalidade e o pensamento lógico-

matemático não potencializa o desenvolvimento dos alunos nas suas múltiplas dimensões. 

 Diante dessa abordagem, é possível conjeturar que tanto as famílias, as escolas e os 

pedagogos/professores em formação, movidos pelas novas demandas sociais, vivem 

isoladamente e em conjunto, uma crise em sua forma de existir e que estas podem significar a 

oportunidade para repensar a sociedade que realmente se pretende ter. 

 

 

O estudo da Família como abordagem no currículo do Curso de Pedagogia 

 

 Na sociedade contemporânea os conflitos existentes na relação entre as instituições 

escola e família têm sido objeto de inúmeras pesquisas, cuja demanda está articulada ao alto 

índice de atribuição de responsabilidade à família e à escola (Biasoli-Alves, 2005) 

 Nesse contexto, acredita-se que cabe ao pedagogo/professor, analisar constantemente 

os conhecimentos adquiridos na sua trajetória formativa, de cunho pessoal/profissional; e 

quando necessário produzir novas perspectivas de lidar com as demandas individual e 

coletiva, às quais emergem, cotidianamente, na relação família-pedagogo/professor.  



 Com esse propósito, serão apresentadas as considerações dos alunos e dos professores, 

de forma avaliativa, quanto aos estudos sobre família realizados na trajetória do curso 

investigado.  

 Quando perguntado aos discentes se gostariam de ter aprofundado mais os estudos 

sobre o tema família, ou se estavam satisfeitos com o que foi discutido e apresentado, dos 36 

alunos, 32 responderam tal questão, sendo que 27 (74,9%) dos participantes disseram que 

gostariam de ter aprofundado e nove (24,9%) registram estar satisfeitos com o que foi 

discutido e apresentado. 

 Para os 27 (74,9%) discentes que gostariam de ter aprofundado o tema família, 

algumas das respostas foram: (a) “A temática família é muito importante, interessante e 

complexa”: tema interessante, abrangente, difícil e complicado, nunca se esgota; (b) “Família 

e escola estão interligados”: conhecer mais profundamente a família ajudaria muito na 

educação dos alunos; (c) “Todas as disciplinas precisam abordar o tema família”: as 

disciplinas devem articular a temática família aos seus conteúdos. 

A partir da apresentação dos depoimentos dos formandos sobre a razão pela qual 

consideram importante o aprofundamento da temática família no referido curso, percebe-se 

que atribuem a sua formação acadêmica à co-responsabilidade de prepará-los para atuar na 

profissão, incluindo-se aí não só conhecimentos teórico-metodológicos, mas também sócio-

afetivos e emocionais que podem influenciar tanto de forma positiva e/ou negativa na 

formação escolar de seus alunos.  

 Também quanto à relevância dessa temática na concepção dos discentes está o 

reconhecimento da complexidade que envolve a dinâmica familiar. Segalen (1999) traz a 

instituição familiar como um dos setores da sociedade que mais passou por alterações entre as 

décadas de 70 e 90, destacando o casamento, o controle da natalidade, o trabalho feminino, 

dentre outros. No entanto, segundo a autora, estas mutações familiares ainda não podem ser 

mensuradas pela sociedade, o que implica em afirmar a sua complexidade, o que requer um 

maior aprofundamento do estudo, de pesquisas e discussões.  

Aos serem perguntados se a formação acadêmica, neste curso de Pedagogia, 

contribuiu para sua compreensão quanto a atuar como pedagogo/professor com as famílias de 

seus alunos, 33 (91,6%) dos participantes responderam que sim, um (2,7%) registrou que não 

e dois (5,5%) registraram que um pouco. Dentre os respondentes, quatro não justificaram. 

 Algumas das justificativas apresentadas pelos 32 (88,8%) alunos foram: (a) 

“conheceu a teoria aliada à prática”: a fundamentação teórica pode ser observada na prática 

em contextos educacionais escolares e familiares: (b) “reconheceu a necessidade de 



aprofundar o assunto”: diante do que foi discutido e observado percebe-se a necessidade de 

conhecer mais sobre o contexto familiar; (d) “mudou a forma de atuar com a família dentro da 

escola”: mudança de atitudes a partir de uma melhor compreensão das dificuldades familiares, 

atuando de forma mais consciente e positiva. 

 Nesta perspectiva, há o expressivo percentual de 91,6% de satisfação quanto à 

colaboração das discussões sobre família no itinerário formativo dos discentes, a partir da 

articulação dos conteúdos próprios de cada disciplina com a temática família, existiu uma 

melhor compreensão sobre o tema.  

         Sobre a concepção dos alunos de considerarem importante uma disciplina específica 

para tratar da temática família em um Curso de Pedagogia e/ou se as disciplinas do curso já 

contemplam suficientemente tal tema, 18 (50,0%) dos participantes disseram que sim e 18 

(50,0%) disseram que não. 

        Considera-se então, que metade dos discentes (50,0%) afirma ser relevante uma 

disciplina específica para trabalhar a temática família, justificando: (a) “a necessidade de 

aprofundar o tema”: para uma maior compreensão do papel da família [...] ele precisa ser mais 

discutido, a temática poderia ser mais explorada; (b) “a temática família é muito importante”: 

requer um aprimoramento, uma discussão mais intensa e um trabalho mais específico. 

            Quanto aos alunos que não consideram importante uma disciplina específica para 

tratar da temática família, no referido curso, as respostas apresentam que: (a) “Tema já é 

abordado em diversas disciplinas”: nas disciplinas o tema surge naturalmente e são 

abordagens frequentes; (b)  “Tema abordado nas diversas disciplinas, mas que precisa ser 

aprofundado”: as disciplinas deveriam aprofundar um pouco mais, só precisa ampliar um 

pouco mais. 

 Neste contexto de respostas, apresenta-se um divisor de opiniões, no qual mesmo os 

alunos que desconsideram a necessidade de uma disciplina específica propõem sugestões para 

o aprimoramento do estudo sobre família no contexto das disciplinas. O que pode significar, 

na visão dos formandos, que não basta que o tema surja naturalmente, sinalizando, mais uma 

vez, a necessidade de aprofundar o estudo através de uma proposta pedagógica mais efetiva 

para tratar sobre conteúdos familiares. 

Aos alunos também foi perguntado quais os temas sobre família consideram relevantes 

que sejam tratados neste curso. Dos 36 participantes, 34 (94,4%) responderam e dois (5,5%) 

não fizeram registros.  

A partir das repostas dos discentes,  dentre os temas a serem tratados no Curso de 

Pedagogia como relevantes são: (a) “relação família, escola e professor”: como lidar com as 



adversidades dessa relação, estreitar a parceria trabalhando em benefício da criança; (c) 

“mudanças nas famílias e suas configurações”: conceitos sobre família, que envolvem uma 

nova visão de laços familiares (relação, convívio, contexto). 

Observa-se que a demanda dos temas apresentados pelos formandos incide, de certa 

forma, nas abordagens em que os professores apresentam como sendo discutidas em suas 

disciplinas. Neste sentido, reafirma-se a proposição de uma lacuna, que pode ser minimizada 

tendo como base uma fundamentação teórica mais consistente, que permita uma discussão 

menos superficial, desde quando os próprios discentes consideram um tema complexo e 

importante para a sua formação.  

   Aos professores foi perguntado sobre como avaliavam o interesse dos alunos pela 

temática família.  

Das 18 respostas emitidas quanto à avaliação do interesse do aluno, as mais frequentes 

foram: “[...] eles se envolvem muito nessa discussão; é momento ideal para troca de 

experiências” (P7); “Sempre surge nas discussões da sala de aula essa temática, já que os 

alunos tomam como referência a sua própria experiência. Mas acredito que pela falta de uma 

discussão mais sistematizada nas aulas através de artigos científicos não é possível perceber 

um interesse maior dos alunos” (P3). 

Diante do que foi posto pelos docentes quanto ao interesse dos alunos pela temática 

família, constata-se que ambos, professor e aluno, identificam e reconhecem a importância de 

se estabelecer uma discussão mais sistematizada, pautada em pesquisas científicas, para que 

além da troca de experiências pessoais, passe a existir um maior interesse e aprofundamento 

sobre a temática, pois como afirma um dos professores, o entusiasmo dos discentes emerge 

“da necessidade da família e da escola se tornarem parceiras para melhorar o desempenho dos 

filhos” (P8). 

Perguntamos, também, quais demandas dos alunos insurgem com mais frequência 

quando a família é o foco das discussões, se de caráter pessoal e/ou profissional. Quanto a 

essas demandas, as respostas dos professores destacam que: “[...] a desestruturação familiar e 

seus impactos na aprendizagem dos educandos” (P4); “As necessidades de ordem moral, que 

tem afetado a sociedade [...] (P11); “É evidenciado que a família está transferindo suas 

responsabilidades de educar para a escola e que a família está desestrutura” (P17); “[...] como 

abordar exemplos de família quando o papel do pai é assumido por uma mulher?” (P10); “[...] 

a falta de tempo para a família participar da vida escolar dos filhos e a questão de se atribuir à 

escola funções que são da família” (P8).  



Percebe-se, com esses depoimentos dos professores, tanto o predomínio do interesse 

dos alunos por uma melhor compreensão dos estudos sobre a temática família, como a 

existência de uma estreita ligação com os temas que os formandos consideram relevantes para 

o aprofundamento dos estudos sobre família.  

Quando foi perguntado aos professores como vêem a relevância do estudo sobre 

família na formação do pedagogo, das 18 (100,0%) respostas emitidas pelos professores 10 

(55,7%) consideram o estudo essencial, enquanto sete (38,8%) acham ser muito importante. 

Sendo que um (5,5%) dos professores considera que “Não deve ser desprezada, nem 

emoldurada como mais importante” (P6).  

 Observa-se que, quase na totalidade, os professores participantes dessa pesquisa 

confirmam a relevância/importância desse estudo na formação do pedagogo/professor, o que 

pode ser demonstrado dentre as justificativas dadas: “É essencial, principalmente porque a 

relação do pedagogo com a família durante sua trajetória profissional é constante e amiúde” 

(P8); “[...] entender as especificidades das relações familiares é importante para balizar a 

atuação do pedagogo em cada situação” (11); “Vejo a relevância da família na formação do 

pedagogo como uma forma ou meio de discutir valores que são essenciais para a formação de 

uma sociedade, mesmo que plural, mas justa e democrática” (P12). 

A relevância dada para o estudo da família no contexto acadêmico da formação de 

pedagogos/professores pode ser apreciada, mais uma vez, quanto diante da indagação de 

como os professores, do referido curso, poderiam colaborar para que a formação do aluno do 

Curso de Pedagogia com o propósito de prepará-lo para lidar com a relação família e escola, 

na sua atuação profissional.  

Dentre as respostas apresentadas pelos docentes predomina a necessidade de uma 

sistematização dos estudos teóricos metodológicos com a proposta, tanto de se rever os 

planejamentos de forma individual como em conjunto, para a construção de uma abordagem 

interdisciplinar. As propostas, a seguir, sinalizam essas ações: “[...] através de um 

planejamento curricular estruturado verticalmente [...] cada disciplina pode contemplar no seu 

planejamento a temática família” (P16); “[...] inserir no seu planejamento artigos científicos, 

como forma de sistematizar esse conhecimento e, assim, fazer com que saia do discurso 

apenas do senso comum em sala de aula para um debate mais acadêmico” (P13); “Tirando a 

temática família da informalidade [...] compor os conteúdos oficialmente abordados através 

da diferentes disciplinas” (P15). “Acredito que a principal lacuna está na fragilidade de 

formação, o estudo teórico-metodológico que vá à gênese suas bases e não fique apenas nos 

‘achismos’ [...]” (P2).  



  Acredita-se que perante as colocações dos docentes, não há necessidade de se 

promover uma discussão, pois os mesmos identificam, reconhecem e explicitam de forma 

clara e objetiva as ações que consideram necessárias para que se efetive o estudo sobre família 

no ambiente acadêmico, e que estas também correspondem às expectativas apresentadas pelos 

discentes. Neste contexto, pressupõe-se que a conscientização da importância de estudos mais 

aprofundados sobre família seja o primeiro passo, dentre muitos outros, que serão necessários 

para colocar, o que no momento se apresenta como escopo de uma proposta pedagógica 

acadêmica.  

Quanto a maneira como os professores avaliam a formação do pedagogo, no curso 

investigado, no que diz respeito à sua preparação para atuar junto às famílias no âmbito 

profissional, observa-se que nas respostas dadas há uma significativa conscientização dos 

professores participantes, na qual estes reafirmam que precisam avançar no estudo sobre 

família e que o tema precisa ser trazido no planejamento dos professores, mais debatido, 

sistematizado e revisto de acordo com as mudanças que se instauraram no âmbito familiar, 

escolar e social, haja vista que ao falarem sobre educação, escola, família e sociedade insere-

se diretamente nestes contextos o processo de formação do indivíduo. 

Acreditando ser de suma importância o parecer dado pelos professores, apresentamos, 

a seguir, exemplos de algumas das respostas dadas: “Acredito que ainda falta uma 

preocupação maior em apresentar e garantir que essas discussões sejam trazidas no 

planejamento pelos professores” (P13); “Vejo numa dimensão maior, [...] precisa superar a 

fragilidade teórica, de superar a superficialidade de nossas respostas, existem ‘porquês’ nas 

dimensões da vida do sujeito que o pedagogo pode estar em cooperação com os 

esclarecimentos junto às famílias” (P2).  

Ainda neste contexto de respostas dos professores, vale registrar que dois dos 

participantes alegam não ter condições de emitir um comentário sobre a formação dos alunos, 

especificamente neste aspecto, pois, segundo eles, desconhecem o que é abordado e discutido 

pelos outros professores. 

 Os respondentes (re)afirmam a necessidade de se desenvolver um estudo mais 

sistematizado, propondo a pesquisa teórica e prática sobre o tema família; que a instituição 

promova eventos que abordem a referida temática; se disponibilize na biblioteca livros, 

periódicos e mídias para incentivar os professores a conhecer mais sobre o assunto e, 

consequentemente, indicar aos seus alunos; que se institua grupos de pesquisa, núcleos de 

estudo, colóquios e uma ampla discussão no que se refere a organização curricular; que se 



desenvolva projetos de iniciação científica junto às comunidades e que estes trabalhem a 

relação educando-educador, família e educação. 

   

Considerações Finais 
 
 Como podem ser observadas, as questões abordadas nesta pesquisa com docentes e 

formandos de um Curso de Pedagogia da cidade de Salvador-Ba, apresentam limites que 

ainda precisam ser reconhecidos, tanto pelo quadro docente como pela instituição, mas 

também projetam diversas possibilidades para transpô-los.  

 Ambos, docentes e discentes identificam, reconhecem e explicitam lacunas, ao 

afirmarem a necessidade de se desenvolver um estudo mais sistematizado sobre família no 

Curso de Pedagogia estudado, propondo: a efetivação de pesquisa teórica e prática sobre o 

tema família; a realização de eventos na instituição que abordem a referida temática; que se 

disponibilize na biblioteca livros, periódicos e mídias para incentivar os professores a 

conhecerem mais sobre o assunto e, consequentemente, indicá-los aos seus alunos; que se 

instituam grupos de pesquisa, núcleos de estudo, colóquios e uma ampla discussão no que se 

refere à organização curricular; que se desenvolvam projetos de iniciação científica junto às 

comunidades e que estes sejam capazes de produzir novas perspectivas de lidar com as 

demandas individual e coletiva que emergem cotidianamente na relação família-

pedagogo/professor no ambiente escolar.  

  Diante das propostas apresentadas pelos formandos e professores conclui-se que, de 

modo geral, há conscientização tanto dos docentes quanto dos discentes sobre a relevância de 

estudos mais aprofundados sobre família. Tal conscientização pode representar o primeiro 

passo, dentre tantos outros que serão necessários para se efetivar, o que no momento, se 

apresenta como desejo de uma proposta pedagógica acadêmica.  

Apesar das diversas discussões teóricas que apontam para a formação democrática, há 

de se refletir sobre a formação do Curso de Pedagogia e a proposta das escolas em que estes 

profissionais vão atuar e/ou já atuam, no que concerne a preparação e ruptura de uma prática 

educativa ancorada na racionalidade teórico-técnica, reduzida ao saber fazer.  
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1 Mestre em Família na Sociedade Contemporânea  UCSal); Professora e coordenadora do Curso de 
Pedagogia da Faculdade Dom Pedro II de Salvador-Ba (FDPII). E-mail: teresa.leal@gmail.com 
 
2 A utilização do termo pedagogo/professor concomitantemente tem o propósito de não 
compactuarmos com a prevalência do termo docência para designar o profissional da Pedagogia, 
explícito no documento “Formação de Professores no Brasil” (1990-1998), publicado pelo INEP. 
Diante de tantas especificidades atribuídas a esse profissional da educação, não nos cabe cristalizar o 
professor como único protagonista da educação, desde quando podemos identificar as múltiplas 
atuações (docência, coordenação e gestão escolar, dentre outros) que são conferidas à formação do 
pedagogo. Nessa perspectiva, concordamos com estudiosos da educação dentre eles, Brzezinski 
(2002), Libâneo, Franco e Pimenta (2007), quando apontam que a docência é uma concepção simplista 
e reducionista, da Pedagogia e do exercício profissional do pedagogo, o que também pode ser 
considerada como apenas uma parte da identidade desse profissional.  
 
3 Para a identificação dos participantes utilizou-se a letra “P” para “professores”, a letra “A” para 
alunos e tais letras serão seguidas da numeração que identifica cada participante. 
 
4 Um dos pilares da educação proposto pela UNESCO que na visão de Demo (2009, p.139) tem como 
base o encontro profícuo da qualidade formal e política, tornando a vida acadêmica, ao mesmo tempo 
educativa e cientifica. 
5 Mais detalhes sobre essa tendência pedagógica. Ver: SAVIANE, Dermeval. A pedagogia no Brasil: 
história e teoria. Autores Associados. Campinas, SP, 2008. 


