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RESUMO 
 
 
Este trabalho objetiva compreender de que forma o curso de Pedagogia ofertado pelo 
Programa Especial para Graduação de Professores - PGP /UNEAL contribuiu para a melhoria 
do IDEB da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genivaldo Novais Agra no município 
de Carneiros/AL. Nessa pesquisa, de cunho quanti-qualitativo, os procedimentos 
metodológicos utilizados foram o estudo da literatura acerca da formação de professores no 
Brasil e entrevista semi-estruturada. O estudo foi dividido em duas etapas, nas quais se 
buscou compreender os rumos da formação de professores a partir da LDB (9.394/96) e sua 
repercussão na formação de professores do município, a partir do IDEB em Alagoas e em 
Carneiros. Refletiu-se ainda acerca das repercussões do referido curso na prática pedagógica 
dos profissionais observados.  
 
Palavras-chave: Formação. PGP. IDEB. 
 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to understand how the pedagogy course offered by the Special Program 
for Undergraduate Teacher - PGP / UNEAL contributed to the improvement of IDEB 
School Hall Elementary School Genivaldo Novais city of Agra in Carneiros / AL. In this 
research, quantitative and qualitative nature, the procedures were used to study the literature 
on teacher education in Brazil and semi-structured interview. The study was divided into two 
stages, in which he sought to understand the direction of teacher education from 
the LDB (9.394/96) and its impact on teacher education in the city, from the IDEB in 
Alagoas and Carneiros. It is also reflected on the repercussions of that course in pedagogical 
practice of professionals observed. 
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão acerca da formação do professor se intensificou a partir da década de 

1990 com o desenvolvimento dos estudos realizados por pesquisadores e estudantes acerca do 

papel do professor e também da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/96 que 

direcionou a formação do professor elevando-a ao nível superior, o que tem levado 

especialistas e estudantes a refletir sobre a formação oferecida nas instituições de ensino como 

também voltar o olhar para a qualidade da educação no país, surgindo assim novas discussões 

buscando desenvolver uma formação que atenda as demandas emergentes.  

Neste contexto, o professor aparece como profissional que pode colaborar e intervir no 

processo educacional nos mais variados espaços, o que requer outra dinâmica de formação. 

Assim, sentimos a necessidade de compreender até que ponto a formação oferecida aos 

professores no curso de Pedagogia através do Programa especial para Graduação de 

Professores – PGP da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL contribui para a melhoria 

dos índices educacionais na escola de Ensino Fundamental Genivaldo Novais Agra no 

município de Carneiros –AL. Com o presente estudo temos o objetivo analisar como a 

formação de professores contribui na atuação docente e reflete nos índices de qualidade 

educacional da referida escola. 

 

 1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES A PARTIR DA LDB (9.394/96): novos rumos 
para educação brasileira 
  

 A partir da década de 1990, os debates acerca da formação de professores se 

intensificaram com a implantação da Lei 9.394/96, uma nova reforma educacional foi 

proposta, impulsionada pelos organismos internacionais e as demandas oriundas da 

globalização com o propósito de adaptar o ensino ao novo contexto. 

 O professor nesse processo ganhou papel de destaque, tornando-se o responsável pelo 

fracasso ou sucesso do sistema escolar, a ele foi atribuída à responsabilidade de levar a 

educação a atingir qualidade, esta que se traduz na adequação do processo de ensino as 

demandas emergentes. 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9. 394/96, art. 62 

A formação de professores para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 



3 

 

exercício do magistério na educação infantil e nas primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal (BRASIL, 
1996). 

 
Um novo modelo de formação para o professor foi proposto pela Lei 9.394/96 que 

trouxe novas perspectivas e mudanças para a educação como a expansão da educação Básica 

que passa a compreender a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, a 

criação de várias instituições de ensino superior com a diversificação dos cursos de formação.  

 A questão referente à formação de professores tem suscitado inúmeras discussões em 

torno do conhecimento dos professores, e dos cursos que formam este profissional, já que a 

LDB 9.394/96 favoreceu a abertura e o funcionamento de instituições de diversas qualidades.  

 O vetor da política educacional para o nível superior no Brasil, desde o 
Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), tem sido a chamada 
diversificação de modelos. Daí o surgimento de diferentes tipos de 
instituições oferecendo as mais variadas modalidades de cursos. Daí 
também, a descaracterização das próprias universidades com a admissão, 
chancelada pela nova LDB, da organização de universidades especializadas 
por campo de saber. Com isso, a universalidade do conhecimento, 
característica inerente ao conceito mesmo de universidade, que era exigida 
na legislação anterior, já não é mais necessária para a organização das 
instituições universitárias. Tal orientação, sem duvida, traz conseqüências 
para a sociedade em geral e para a educação, em particular, pois o 
desenvolvimento da alta cultura pelo cultivo das ciências básicas, das letras e 
das artes deixará de ser referência para a formação das novas gerações 
(SAVIANI, 2007, pp.438-439). 

 
No que se refere à questão da LDB, esta se configura num grande avanço para a 

educação brasileira, pois além de trazer à tona a questão da elevação do nível de formação do 

professor ainda contribui para elevar a qualidade do ensino. Por outro lado ao permitir que 

essa formação se faça também nos Institutos superiores de Educação, onde ensino e pesquisa 

ocupam espaços diferenciados, mantém a formação do professor no mesmo patamar em que 

se constituiu essa categoria profissional. Pois não a coloca em igualdade com as demais 

profissões que não se dá em outro espaço que não seja a universidade. Assim continuamos a 

ter no país professores com o mesmo nível de formação, mas com saberes diferenciados. 

 Estratégias de redução do conhecimento na formação e da própria ação 
pedagógica do professor, e a criação de escolas de diferentes qualidades para 
a formação do mesmo profissional, entre outras tem contribuído também 
para a desprofissionalização dos docentes no Brasil (SCHEIBE, 2002 p.47). 

 
 A elevação do grau de estudo dos professores é um fator relevante, mas é preciso 

conhecer a qualidade dos conhecimentos oferecidos, pois na corrida pela elevação dessa 

formação vários estabelecimentos de ensino foram abertos, e a formação passou a ter um 

caráter meramente técnico o que nos leva a questionar sobre os saberes que são oferecidos 
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nessa formação, além disso, não é suficiente oferecer somente formação, mas uma formação 

que proporcione a transformação de sua prática pedagógica, que eleve realmente a melhoria 

da qualidade do ensino.  

 Que o professor recupere o gosto de educar é algo extraordinariamente 
relevante e digno, mas não a preço da falta de consciência crítica, que no 
fundo, é marca indelével do educador. Nenhum problema é atacado em 
profundidade, em particular a dificuldade extrema que os alunos têm de 
aprender. Acaba acontecendo o mesmo que nos tradicionais “centros de 
treinamento”: os docentes acumulam diplomas, ao passo que os alunos 
aprendem cada vez menos. (DEMO, 1997, p.30) 

 
 Sem formação, sem condições de trabalho e reconhecimento salarial é impossível 

pensar o professor profissional, pois essas questões se fazem imprescindíveis para a qualidade 

do ensino, para o desempenho do trabalho docente, logo, não adianta oferecer somente 

diploma, mas é preciso conhecimento suficiente para saber agir nas incertezas da profissão 

docente. 

Não discordamos que a educação deu um salto bastante significativo em relação à 

formação do professor, assim como na educação de forma geral. Essa Lei proporcionou a 

abertura de novos espaços de formação, permitiu novas reflexões em torno da educação, além 

da luta pela formação permanente do professor. 

 Os professores são vistos hoje como responsáveis para reverter o quadro precário 

apresentado pela educação, pois a má formação é apontada por estudiosos como causa da 

baixa qualidade da educação. No entanto, os problemas educacionais que nos são 

apresentados hoje foram gestados durante séculos e não será de uma hora pra outra que o 

problema será resolvido, as pesquisas sobre o assunto tem nos mostrado que vem ocorrendo 

uma melhora na qualidade do ensino embora esta aconteça de forma bastante lenta. 

Diante da responsabilidade do professor precisamos refletir sobre seu papel na 

sociedade atual, e nos questionar, sobre que formação está sendo dada a este profissional. 

Sabemos que somente a formação não é suficiente, mas uma série de questões envolve o 

trabalho docente, Pois é com o intuito de superar os processos construídos ao longo dos anos 

que podemos assistir a diversas iniciativas por parte de toda sociedade. 

 Vivenciamos a luta da juventude e dos professores pela formação e a 
incorporação a processos que elevem a qualidade da educação básica em 
contraposição a um sistema educacional discriminatório e injusto que segue 
negando a esta mesma juventude e a grande maioria da população o acesso a 
educação, discriminando-os na qualidade dos conhecimentos que oferece 
(FREITAS, 2007, p.1214). 
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 Ao longo do processo desencadeado pela formação de professores percebemos que 

houve grandes conquistas, podemos citar o reconhecimento profissional do professor, a 

percepção da necessidade de uma boa formação, entre outras. Porém, muito ainda precisa ser 

feito, muitas reformas educacionais propostas parecem manter a fragmentação do ensino já 

que não significaram muito no embate a qualidade da educação oferecida e o resultado do 

fracasso das políticas também se estampam a partir do número de analfabetos que ainda se 

mostram num grande patamar no país. 

 A necessidade de expansão da escolarização, o reduzido investimento 
público na educação e a impossibilidade do Estado mínimo de prover os 
recursos necessários que garantam a expansão massiva da educação superior 
pública universitária, presencial e a formação de qualidade elevada para 
todos os professores alteram significativamente o caráter de formação em 
nosso país (FREITAS, 2007 p. 1214). 

 

 A sociedade atual exige do educador um conhecimento mais apurado acerca do mundo 

que o cerca e que é necessário para compreender o sentido e a função da educação. Quando se 

fala em qualidade da formação docente fala-se de uma formação que esteja comprometida 

com a transformação histórica e social. Formar o profissional que no desenvolvimento do seu 

ofício será o agente que irá promover essa transformação, e não uma formação com 

conhecimento fragmentado ou distante da realidade existente, mas um conhecimento que 

possibilite ao professor articular teoria e prática, pois “(...) A questão da formação de professores 

não pode ser dissociada do problema das condições de trabalho que envolve a carreira docente, em 

cujo âmbito devem ser equacionado as questões do salário e da jornada de trabalho (SAVIANI, 2009, 

p.153).  

 No entanto a profissão docente ainda é pouco atrativa e carrega grandes problemas 

gestados ao longo de todo o processo, quanto à formação do professor a compreensão de um 

ensino de qualidade envolve a dinâmica de uma prática que seja eficiente e favorável para o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.  

A LDB 9.394/96 constitui um marco importante na educação brasileira e nos 

municípios pequenos gerou uma grande transformação, reformulando toda a educação, 

oportunizando a formação dos professores, voltou um olhar para a qualidade do ensino além 

de oportunizar a todos, em qualquer idade, o acesso a escolarização. As determinações 

previstas na legislação educacional vigente movimentaram Estados e municípios a 

desenvolver ações com foco no cumprimento de suas prescrições.  

 Para entendermos melhor esse processo realizamos uma entrevista, exclusivamente 

para a produção desse trabalho, com a professora Maria Lucia Vilela, que no período de 
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implantação da nova LDB 9.394/96, exercia o cargo de secretária de educação no município 

de Carneiros. A referida professora nos revela que “nesse período o município de Carneiros 

tinha um percentual alto de professores leigos, então tínhamos que correr atrás de formação 

para os mesmos, naquele momento tinha professores que não possuíam nem o ensino 

fundamental completo”. 

 Para que o município pudesse prosseguir com a formação desses educadores 

imediatamente foi implantado o supletivo no município e em um ano e meio os professores 

puderam concluir o Ensino Fundamental. Após essa etapa foi implantado no município o 

Curso de Habilitação para o Magistério Curso de Habilitação ao Magistério/CHAMA, 

habilitando 70 professores. O professor que não concluísse o Magistério não poderia 

permanecer em sala de aula. 

 Após a conclusão do curso foi implantado o Plano de Cargos e Carreira - PCC, para 

os professores que tinham Magistério, o plano valorizava o nível e tempo de serviço. A Profª. 

Maria Lucia reforça ainda que “o professor ficou mais confiante, começou a melhorar na sala 

de aula, a aprendizagem dos alunos melhorou e os pais passaram a ter mais credibilidade nas 

escolas municipais”. 

Como podemos perceber a partir da fala da professora Maria Lúcia, a falta de 

formação dos professores, de valorização profissional, além de comprometer a qualidade do 

ensino ainda afastava os alunos da sala de aula, porque os pais não confiavam no ensino. Os 

professores não estavam preparados para lidar com o contexto que lhes era apresentado. A 

aprovação da nova LDB vai influir diretamente na formação dos professores no município de 

Carneiros, a exemplo do que possivelmente aconteceu em outros municípios da federação. 

 O município passou a oferecer formações para todos os professores, também foi 

implantado o transporte escolar e o número de alunos foi crescendo ao ponto de não ter mais 

espaço nas escolas do município, no entanto com recursos do Fundo de Fortalecimento da 

Escola/FUNDESCOLA foi construída uma escola moderna dentro dos padrões exigidos, além 

da reforma de várias escolas, segundo a Profª. Mª Lúcia “o município também incentiva a 

permanência do aluno na escola doando material escolar e fardamento”. 

 Com a atual LDB a Educação Infantil também passou a ser valorizada e compreendida 

como uma etapa importante da escolarização da criança. De acordo com a Profª. Mª Lúcia 

 O município passou a oferecer aos professores formação como Pró-
letramento, GESTAR e outras, mas a grande transformação veio com o 
Programa de Graduação para Professores. Após o ingresso dos professores 
no PGP o IDEB mudou totalmente, a aprendizagem está sendo satisfatória. 
Essa formação significou um grande avanço na educação do município de 
Carneiros.  
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 Hoje todos os professores do município, que antes contavam somente com o 

magistério, se encontram cursando o nível superior. E cerca de 20 professores que não estão 

cursando nem tem o curso superior já estão em processo de aposentadoria.  

Nos últimos anos pudemos observar várias iniciativas para se cumprir o que a LDB 

determina, isto é, elevar a formação do professor ao nível superior, no sentido de proporcionar 

uma melhor qualidade de ensino. Mas podemos observar também um maior empenho por 

parte dos educadores em busca de uma melhor qualificação.  

 

1.2 Os indicadores de qualidade da educação em Alagoas e Carneiros 

 

 As pesquisas já realizadas apontam Alagoas como um dos Estados mais frágeis 

quando se trata do desenvolvimento da escolarização. E esse quadro não é recente, foi se 

construindo ao longo da história da educação no Estado que remonta ao período provincial. 

Com a dificuldade de instalação e manutenção de cursos de formação para professores no 

Estado, o difícil acesso ao interior, além da falta de recursos destinados à educação. 

 Se a realidade educacional no contexto estadual é limitada, no sertão alagoano, esse 

quadro se apresenta ainda mais deficiente, já que nessa região os cursos de formação de 

professores foram tardiamente implantados, e para ser professor o que prevalecia era o 

apadrinhamento político e os cargos de professor era moeda de troca de favores. 

 Alagoas é um dos Estados que carrega grandes marcas do processo educacional que se 

instalou tardiamente, os cursos de formação de professores além de insuficientes para atender 

a demanda existente, era de difícil acesso principalmente para a população residente no 

interior do Estado o que acabou favorecendo a contratação e atuação de professores leigos, 

além disso, por ser um Estado onde as atividades econômicas predominantes não exigiam 

escolarização para serem desenvolvidas acabou favorecendo o analfabetismo.  

 Considerando que a escala de avaliação do IDEB é de 0 a 10, no estado de Alagoas – 

onde o IDEB observado em 2009 foi 3.4 - os números indicam o quão distante estamos de 

alcançar a meta nacional do Governo Federal, para 2021, que é 6. 

 A partir da observação dos dados referentes ao estado de Alagoas, expostos acima, 

partimos para a análise dos indicadores de qualidade da educação no município de 

Carneiros/AL. Para tanto, empreendemos uma pesquisa acerca das contribuições do curso de 

Pedagogia ofertado pelo PGP, buscando compreender a relação entre a formação de 

professores e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  
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 O município de Carneiros, por sua vez, em 2007 chegou ao IDEB observado nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental a 2,6. Mesmo superando a meta para o município, nesta etapa 

da educação básica - que era de 1,9 – Carneiros não alcança a média do estado que já é uma 

das menores do país. 

 Nesse contexto, nos chamou a atenção os indicadores da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Genivaldo Novais Agra. Essa escola apresentou o IDEB observado de 2.9 em 

2009. Um aumento de 1.1 em relação ao observado em 2007 – 1.8. Esse fato nos levou a fazer 

um estudo acerca desses indicadores e da relação com a formação de professores ofertada 

pelo PGP/UNEAL. 

  

2 O PROGRAMA ESPECIAL PARA GRADUAÇÃO DE PROFESSORES – PGP: uma 
reflexão sobre a prática docente 
  

É no cenário de reformas produzido pela Lei 9.394/96 que surge o Programa especial 

para Graduação de Professores - PGP. O PGP foi criado em 2002 pela Fundação 

Universidade Estadual de Alagoas – (FUNESA), hoje Universidade Estadual de Alagoas 

(UNEAL) e aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, através da Resolução nº 

004/2002. Destinado à formação de professores, constituiu um marco referencial para o 

estado de Alagoas. Nessa primeira fase ofereceu somente o curso de Pedagogia, 

proporcionando novas reflexões sobre a prática pedagógica do professor da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental. 

   Observando o grande número de professores existentes atuando no Estado sem a 

formação exigida pela legislação vigente, a UNEAL se propõe a dar continuidade ao referido 

programa, ampliando as habilitações para as áreas de Matemática, Letras e Ciências 

Biológicas, além de Pedagogia, atendendo a alunos- professores de 49 municípios 

conveniados. Carneiros é um dos municípios que firmou convênio com a UNEAL e a 

Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional/FADURPE para a oferta de 

licenciaturas a professores em exercício profissional. 

 O objetivo do PGP foi oferecer a formação em nível superior habilitando professores 

da rede pública de ensino, propondo dessa forma melhorar a qualidade de suas práticas, 

oferecendo todo o aporte teórico metodológico a esses profissionais que já atuam para que 

assim possam refletir e confrontar esses conhecimentos com a sua prática pedagógica. E a 

partir dos novos conhecimentos oferecidos pelo curso refletir e analisar suas ações criando 

novas situações de aprendizagem para que venham proporcionar melhores resultados. 
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 Em meio às discussões acerca da qualidade do ensino toda a responsabilidade foi 

voltada para o professor, de fato a formação se faz necessária e importante no 

desenvolvimento da prática pedagógica e consequentemente na qualidade do ensino, mas para 

isso é preciso que se ofereçam os conhecimentos necessários para que o professor possa 

aplicá-los na sua prática e refletir sobre a mesma. Dessa forma, a questão da oportunização da 

formação incita-nos uma reflexão sobre que formação os professores estão tendo e quais são 

os resultados produzidos por elas, podemos dizer que a educação está atingindo qualidade?  

 A formação de professores para a escola básica constitui, pois fator relevante 
na melhoria da qualidade da escola pública, mas não considerada de forma 
isolada, e sim no bojo de decisões políticas mais amplas que apontem a 
melhoria das condições de trabalho docente. (AZZI, 2009, p.57) 

 
 Não só a formação do professor, mas tudo que envolve o processo educativo tem sua 

importância e necessita ser tratada de forma integrada, de modo que venha superar as 

dificuldades que forem se constituindo ao longo desse processo. 

Vários autores apontam a necessidade e a importância de uma sólida formação inicial 

a qual deverá oferecer o suporte necessário para o desenvolvimento do trabalho pedagógico 

cabível ao professor, pois os saberes da formação são inerentes a prática, mas “o futuro 

profissional não pode constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer.” 

(PIMENTA, 2009, p.26) a formação do professor se concretiza com a prática pedagógica.  

 A formação torna-se uma condição necessária para a preparação do profissional 

docente, que deverá refletir sobre o seu saber-fazer pedagógico tornando-se um crítico 

transformador de sua prática, em constante processo formativo. Assim, a formação deve ser 

contínua e deve acontecer buscando conciliar o papel ativo do professor que através desses 

conhecimentos refletirá criticamente sua prática e a partir daí construir os condicionantes de 

sua ação, encontrando respostas para cada situação que venha a se deparar no seu ambiente de 

trabalho. 

 Em 2005, o IDEB observado em Carneiros foi de 1.3. Em 2007 passa para 1.8 

ultrapassando a meta projetada, mas continua muito abaixo da média estadual. Em 2009 esse 

índice foi superado passando de 1.8 para 2.9 o que indica que a qualidade do ensino na escola 

está avançando consideravelmente, apesar de ainda ser baixa em relação à média nacional.  

 Apesar do aumento, é certo que o IDEB observado no município de Carneiros ainda 

não é plausível, porém não é demais dizer que esse indicador começa a “sair do lugar”. Algo 

que poderíamos relacionar ao primeiro passo dado em meio aos desafios que o árduo sertão 

nos impõe.  
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 Assim, afirmamos que existe uma luta constante em busca da qualidade de ensino 

necessária à população carneirense. Essa luta não é exclusiva dos nossos professores, mas 

exige a participação efetiva dos nossos gestores, na defesa de políticas educacionais que 

primem pela formação, valorização e condição de trabalho de todos os profissionais da 

educação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nas últimas décadas, a formação de professores tem estado presente nos debates 

acerca da qualidade da educação. Este trabalho, com destaque para a formação do professor, 

buscou compreender o caminho histórico percorrido no processo de formação docente no 

país. Elementos constitutivos dessa história vieram à tona na tentativa de analisar como o 

curso de Pedagogia do Programa especial para Graduação de Professores/PGP, oferecido pela 

UNEAL, está contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Genivaldo Novais Agra no município sertanejo de Carneiros/AL. É 

sabido que a qualidade do ensino na escola pública tem se apresentado como um dos grandes 

desafios para a educação brasileira, nesse sentido, procurou-se discutir acerca da contribuição 

do curso de pedagogia na prática pedagógica dos professores. 

Pesquisadores e estudiosos apontam como fator relevante para a baixa qualidade do 

ensino nas escolas a má formação dos professores, evidencia-se que muitos cursos de 

formação apresentam currículos distanciados da realidade escolar oferecendo o alcance de um 

diploma aligeirado. O grande número de professores atuando na Educação Básica sem a 

mínima formação exigida na legislação vigente contribui para esse quadro precário que nos é 

apresentado. Dessa forma, ao chegar à sala de aula o professor se depara com uma realidade 

para a qual não está preparado.  

Nesse sentido Pimenta (2009), afirma que a formação do professor deve propiciar aos 

alunos, isto é, professores ou futuros professores, meios necessários para que estes possam 

desenvolver um trabalho docente de qualidade superando cada desafio proposto. O professor 

precisa confrontar a teoria com sua prática docente.  

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao 
processo de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da 
licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, 
atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo 
seus saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o 
ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. (PIMENTA, 2009, 
p.18) 
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É importante levar em conta que a qualidade do ensino não depende somente do 

professor, mas é resultado do comprometimento de todos os profissionais que fazem parte da 

escola, pois só é possível alcançar essa qualidade se houver o comprometimento de todos. 

  Salientemos que, além de boa formação o professor precisa dispor de condições de 

trabalho sem as quais é impossível desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade. 

Ressaltando ainda que somente os conhecimentos pedagógicos não são suficientes, mas é 

preciso ter domínio dos conteúdos que precisa ensinar.  

De acordo com as hipóteses apresentadas nesse trabalho, pudemos concluir que a 

formação no curso de Pedagogia está ajudando a melhorar a qualidade do ensino, ainda que 

de forma bastante discreta.  

A Escola municipal Genivaldo Novais Agra apresentou um resultado positivo no 

IDEB 2009, em relação ao IDEB observado em 2005 e 2007, mas ainda está muito distante da 

média nacional, pois existem outros fatores que dificultam o trabalho pedagógico, e os 

problemas que envolvem a escola não são provenientes somente da formação, mas são 

problemas que foram gestados durante séculos e envolve todo um contexto, do qual a escola 

não se separa.  
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