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Resumo 
As discussões sobre a formação de professores no curso de Pedagogia tem se intensificado 
nas últimas décadas. Questiona-se se este profissional está apto a desenvolver o ensino nos 
anos iniciais, devido às especificidades do trabalho pedagógico nos diversos componentes 
curriculares do Ensino Fundamental. Esta pesquisa teve por objetivo analisar a formação do 
pedagogo na UESB, campus de Jequié, para o exercício da docência anos iniciais. O estudo 
constitui-se como pesquisa qualitativa com uso da análise documental. A análise dos dados 
evidenciou que a formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié pretende garantir uma 
base consistente nos fundamentos da educação, o que possibilita o entendimento desta 
enquanto atividade social e política, no entanto, devem ser observados os elementos de 
formação para a docência para os anos iniciais.  
Palavras-Chave: Pedagogia; Anos iniciais; Políticas de formação.  
 

Resumen 
Las discusiones sobre la formacíon de profesores en el curso de Pedagogia se há intensificado 
en las últimas décadas. Es cuestionablle se el profesional es capaz de desarrollar la enseñanza 
em los primeros años debido a las especificidades del trabajo pedagógico en las disciplinas de 
Educacíon Primaria. Este investigación is destinado a analizar la formación de maestros em 
UESB, campus de Jequié, para la práctica de la enseñanza de los primeros años. El estúdio es 
uma investigación cualitativa con análisis de documentos. La investigación mostró que la 
formación de maestros em UESB, campus de Jequié desea asegurar uma base consistente en 
los fundamentos de la educación, lo que proporciona la comprensión de este como actividad 
social y política, sin embargo, debe observase los elementos de la formación para la 
enseñanza en los primeros años.    
Palabras-Clave: Pedagogía; Primeros años; Políticas de formación. 
 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade, percebemos que aumentaram de maneira expressiva as preocupações 

acerca da formação de professores, tendo em vista a reorganização dos aspectos 

socioeconômicos e políticos empreendidos a partir da década de 1990. Desse modo, as novas 

demandas da estrutura social vigente, marcada pela rápida produção do conhecimento, pela 
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disseminação da informação e pelo domínio da tecnologia, tem exigido um perfil docente que 

atenda às necessidades de formação humana. 

  A partir da década de 1990, muito se tem discutido acerca da formação do pedagogo, 

profissional que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, deve 

atuar principalmente no ensino da educação infantil e nos anos iniciais de escolarização, como 

também em cargos de gestão escolar. 

O curso de Pedagogia foi criado em 1939 na Faculdade Nacional de Filosofia, da 

Universidade do Brasil. Nesse contexto marcado pelo liberalismo econômico, onde a 

educação era vista como mecanismo de redenção da sociedade, surge a necessidade de um 

profissional para materializar e divulgar as “novidades pedagógicas” e com esse intuito o 

curso recém criado tinha como função  formar bacharéis para atuação em cargos de gestão 

educacional e licenciados para o ensino nas Escolas Normais e Magistério do 2º grau.  

Desde então, este curso tem atravessado momentos de crises bastante acentuadas, 

devido ora às ações de reformulação curricular (suscitadas pelos debates de entidades 

docentes), ora às políticas públicas implementadas pelo Estado. Na década de 1960 eram tão 

grandes as ambiguidades que envolviam o curso, que foi cogitada sua extinção (LIBÂNEO, 

1997).  

Pesquisas realizadas em âmbito nacional (ARAÚJO, 2006; FURLAN, 2008; 

LIBÂNEO, 2010) revelam problemas na formação do pedagogo para o ensino anos iniciais, 

dado o caráter de estruturação do curso de licenciatura em Pedagogia nas universidades 

brasileiras. Dentre outros fatores esses estudos apontam a falta de identidade do curso e do 

profissional bem como inadequada formação para atender as finalidades do ensino nas 

disciplinas específicas dos anos iniciais de escolarização. 

Pesquisadores em ensino de Ciências (RAMOS; ROSA, 2008; OVIGLI; BERTUCCI, 

2009) entendem que o curso não fornece bases para a abordagem do conhecimento científico 

para os anos iniciais. Na área de ensino de matemática, pesquisas (CUNHA; COSTA, 2008; 

LIMA, 2011) observam que existem falhas na formação do pedagogo para esse componente 

curricular, pois ocorre de forma desarticulada e fragmentada. Quanto à preparação do 

profissional para o ensino de Língua Portuguesa, pesquisas revelam fragilidades desse curso 

para tal (SIMIONATO, 2007; SIMIONATO; SPESSATTO BORTOLANZA, 2009). 

A partir dessa problemática, este trabalho objetivou analisar a formação do pedagogo 

na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié com o intuito de 
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identificar as bases epistemológicas que sustentam a formação do pedagogo para o exercício 

da docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental.   

O estudo está embasado na abordagem qualitativa, de cunho descritivo, com utilização 

da análise documental.  De acordo com Bogdan e Biklen (1997) na abordagem qualitativa a 

pesquisa considera as situações contextuais, atribuindo-se maior relevância ao processo em 

detrimento do produto, os dados coletados seguem caráter descritivo e a análise segue um 

caráter indutivo.  

A análise documental utiliza de materiais escritos como fonte de informação na 

pesquisa, sendo uma “técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 

de um tema ou problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38,). Para este trabalho analisamos 

documentos relativos ao curso de Licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de Jequié-BA 

(Projeto Pedagógico e fluxograma).  

Consideramos a proficuidade desse estudo devido à ausência de pesquisas voltadas à 

investigação da formação do pedagogo na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

campus de Jequié, para o exercício no magistério dos anos iniciais. Além disso, a quase 

totalidade dos estudos realizados em outras localidades (RAMOS; ROSA, 2008; LIMA, 

2011) foca de forma acentuada as deficiências do curso de licenciatura em Pedagogia, mas 

não explicitam as possibilidades desse curso. 

   

A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NO BRASIL: DEBATES E AMBIGUIDADES 

O contexto de surgimento do profissional pedagogo no Brasil foi marcado pela 

ascensão do projeto de desenvolvimento neoliberal, nos anos 30, quando a educação era vista 

como fator de redenção da sociedade. Desta forma, por meio da supervalorização do método e 

da técnica, havia a necessidade de profissionais que pudessem divulgar as “novidades” 

pedagógicas, bem como as teorias da psicologia experimental (LIBÂNEO, 1997).   

De acordo com Brzezinski (2006), a criação do curso de Pedagogia no Brasil está 

atrelada aos cursos pós-normais, os quais eram realizados nas Escolas Normais, que se 

constituíram, como o lócus formal e obrigatório de formação de professores para o ensino 

fundamental e o ensino nas Escolas Normais. 

Em 1939 o Decreto Lei 1.190 regulamentou a criação da Faculdade Nacional de 

Filosofia, destinada a formar docentes para as escolas secundárias, para as Escolas Normais e 

técnicos para atuar na educação.  A faculdade tinha cursos de Filosofia, Ciências, Letras e 



4 

 

Didática, oferecia um curso de licenciatura em Pedagogia (para o ensino nas Escolas 

Normais) e um curso de bacharel em Pedagogia (para formação de técnicos de educação).  

O modelo adotado para a organização das licenciaturas e do curso de Pedagogia é o 

chamado 3+1. Saviani (2008, p. 7) explica que “em ambos os casos vigorava o mesmo 

esquema, isto é, três anos para o estudo das disciplinas específicas, vale dizer, os conteúdos 

cognitivos ou os cursos de matérias, na expressão de Anísio Teixeira; e um ano para a 

formação didática”. 

O currículo do curso então implantado era genérico e impreciso quanto ao papel do 

pedagogo, porém carregado de pragmatismo educacional, haja vista a predominância da 

concepção de formação docente baseada na racionalidade técnica. Libâneo (1997, p. 95) 

observa que; “influenciado pelos escolanovistas no que diz respeito à formação de técnicos de 

educação, mantém-se na legislação a ideia pragmática de pedagogia, isto é, de que o 

pedagogo é o que cuida dos métodos e das técnicas de ensinar”.  

A estruturação de uma política de formação para os técnicos da educação foi 

regulamentada na década de 1960, pelo parecer do Conselho Federal de Educação nº 251/62. 

De acordo com as regulamentações do parecer, segundo Bissoli da Silva (2006, p. 16) “o 

Curso de Pedagogia destina-se à formação do ‘técnico de educação’ e do professor de 

disciplinas pedagógicas do curso normal, por meio do bacharelado e da licenciatura, 

respectivamente”. A ênfase está sobre a formação do técnico; a docência, não era muito 

acentuada no parecer. Assim, não havia precisão quanto ao campo de atuação do pedagogo, 

nem uma identidade fundamentada.  

O regime militar atribuiu maior significado ao tecnicismo na educação e com a 

promulgação das leis 5.540/68, que definiu a Reforma Universitária e a Lei 5692/71, que 

regulamentou a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, reestruturou a educação do país. A Lei 

5.540/68 estabelece a formação em nível superior (graduação) dos especialistas em educação 

para os cargos de planejamento, supervisão, administração, inspeção e orientação.  

Com a tentativa de adequar o curso de Pedagogia à lei então aprovada, o parecer 

252/69 de autoria de Valnir Chagas, dá uma nova estrutura ao mesmo. O parecer tenta superar 

o caráter dual do curso: bacharelado e licenciatura, e estabelece a formação do licenciado, que 

deveria agregar todas as habilitações: docência no ensino normal e como especialista nas 

áreas de orientação, de administração, de supervisão e inspeção em escolas e sistemas 

escolares. O parecer admite também ao licenciado, desenvolver atividade de ensino no 

primário (anos iniciais).  
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Brzezinski (2006) afirma que o parecer 252/69 desconsiderou as especificidades do 

trabalho docente para as crianças dos anos iniciais, adotando a ideia de que quem forma o 

professor primário pode também ser professor primário. 

  Libâneo e Pimenta (1999, p. 2) analisam que curso de Pedagogia pouco foi alterado 

por meio do parecer 252/69. Eles argumentam que: 

Possíveis “novidades” no chamado “curso de pedagogia” seriam, por 
exemplo, a atribuição, ao lado de outras, da formação em nível superior de 
professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental, supressão das 
habilitações (administração escolar, orientação educacional, supervisão 
escolar etc.) e alterações na denominação de algumas disciplinas. Alterações 
geralmente inócuas, pois na maior parte dos casos foi mantida a prática da 
grade curricular e os mesmos conteúdos das antigas disciplinas, por 
exemplo, Organização do trabalho pedagógico manteve o conteúdo da 
anterior Administração escolar.  
 

Essas reorganizações curriculares atribuíram ao curso um cunho predominantemente 

tecnicista, uma vez que a licenciatura focava muito mais os aspectos ligados à formação dos 

especialistas em educação (SCHEIBE; AGUIAR, 1999). 

A efervescência política dos anos 80, marco da abertura política, reuniu educadores 

com ideais marxistas para discutir a formação de professores na sociedade brasileira, bem 

como a redefinição da identidade do curso de Pedagogia. Desta forma, na tentativa de 

superação das incoerências do parecer 252/69, grupos divergentes apontavam propostas 

voltadas ora para a defesa de uma formação mais definida do pedagogo (enfocando apenas 

um campo de atuação), ora para a formação generalista, ou seja, do profissional técnico e 

docente.  

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº 9394/96, o 

curso de Pedagogia ganhou novos contornos, gerando mais indefinição quanto ao campo de 

atuação do profissional, o que suscitou debates acirrados entre pesquisadores brasileiros e 

entidades do curso de Pedagogia. Como observam Scheibe e Aguiar (1999, p. 13), “o debate 

sobre a formação do educador no curso de Pedagogia expressa hoje o conflito de posições 

teórico-metodológicas, epistemológicas”. 

Tal debate se expressa, por exemplo, nos embates entre pesquisadores que 
defendem a concepção da pedagogia como Ciência da Educação, formadora 
do “pedagogo stricto sensu” dentre os quais se destacam José Carlos 
Libâneo e Selma Garrido Pimenta –, e pesquisadores ligados à Associação 
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE –, que 
“lutam” pela constituição do curso como um espaço formador de docentes 
(FONSECA, 2008, p. 5). 
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Como uma tentativa de atenuar os conflitos entre posturas divergentes, foi aprovado 

em dezembro de 2005, o Parecer CNE/CP 5/2005 que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Pedagogia, as quais normatizaram o curso como licenciatura.  

De acordo com o referido documento legal, o pedagogo estaria habilitado ao ensino na 

Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio (modalidade 

Normal), na Educação Profissional, em serviços e apoio escolar, extinguindo a habilitação 

para cargos de gestão: administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional, contrariando a LDB 9394/96 que assegura a licenciatura e formação técnica no 

curso de Pedagogia. Os especialistas em gestão, de acordo com o parecer, deveriam ser 

formados em cursos de pós-graduação lato sensu, de modo que qualquer licenciado poderia se 

habilitar para tal. 

Muitas críticas foram feitas ao direcionamento que as primeiras formulações das 

diretrizes conceberam ao curso de Pedagogia. Pois assim, estaria reduzindo expressivamente 

o campo de atuação do pedagogo ao ensino.  

Devido às manifestações contrárias de grupos de educadores, o Parecer CNE/CP 

5/2005 foi reexaminado e, culminou na aprovação do Parecer CNE/CP 3/2006, que gerou a 

Resolução 1/2006, a qual definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia, assegurando a formação dos profissionais para a área de gestão educacional nesta 

licenciatura. No Art. 4º, parágrafo único, consta que “as atividades docentes também 

compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino” 

(BRASIL, 2006).  

Podemos observar que as novas regulamentações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Pedagogia, concebe a docência como atividade ampla e geral. 

(...) restringindo-se à formação do Licenciado em Pedagogia, de nosso ponto 
de vista, a docência pode ser tomada como ‘docência alargada’, já que não 
diz respeito só ao processo ensino-aprendizagem em sala de aula, mas, 
também, à gestão educacional, à pesquisa e à atividades que ultrapassam a 
escola (EVANGELISTA; TRICHES, 2008, p. 13). 

Sem dúvidas, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia 

corporificam interesses de vários grupos (EVANGELISTA; TRICHES, 2008) o que resulta 

numa diversidade de modalidades e níveis de ensino onde o pedagogo deve atuar (AGUIAR 

et. al., 2006; KADLUBITSKI; JUNQUEIRA, 2009). 

O curso de Pedagogia, com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais, assume 

de forma bastante ampla três focos: docência, gestão e pesquisa. Ao analisar as diretrizes, 

Libâneo (2006) afirma que dentre outras consequências, a resolução provoca a 
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descaracterização do campo teórico da pedagogia e da atuação profissional do pedagogo e 

acentua a precariedade da formação, que incidirá sobre a qualidade do ensino. 

É difícil crer que um curso com 3.200 horas possa formar professores para 
três funções que têm, cada uma, sua especificidade: a docência, a gestão, a 
pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons professores e bons especialistas, 
com tantas responsabilidades profissionais a esperar tanto do professor como 
do especialista. Insistir nisso significa implantar um currículo inchado, 
fragmentado, aligeirado, levando ao empobrecimento da formação 
profissional. Para se atingir qualidade da formação, ou se forma bem um 
professor ou se forma bem um especialista, devendo prever-se, portanto, dois 
percursos curriculares articulados entre si, porém distintos (LIBÂNEO, 
2006, p. 19). 

Como foi exposto, o Curso de Licenciatura em Pedagogia tem atravessado momentos 

de crises e tensões, consequentemente, vem assumindo a formação de cunho generalista, com 

vistas à formação do profissional para atender a várias modalidades de ensino.   

ANALISANDO A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA UESB/BA 

Criado em 1998 no campus de Jequié, o curso de Licenciatura em Pedagogia oferece 

vagas nos turnos diurno (40) e noturno (40). A proposta curricular inicial do curso oferecia 

habilitação para o Magistério do 2º grau e séries iniciais. Com algumas reformulações 

curriculares, devido à extinção do curso magistério em nível secundário, após a aprovação da 

LDB 9394/96, o curso, a partir de 2003, passou a habilitar o graduado para o Magistério em 

Educação Infantil e séries iniciais. 

Apresentaremos inicialmente os resultados da análise do Projeto Pedagógico e 

posteriormente, do fluxograma do curso de Licenciatura em Pedagogia a fim de explicitar os 

elementos que embasam a formação do pedagogo para o exercício da docência nos anos 

iniciais.  

1. Motivos da criação do curso de Pedagogia, campus de Jequié/BA 

Como justificativa para a criação desta licenciatura, consta no Projeto Pedagógico que 

ela fora criada devido à ausência deste curso na região sudoeste da Bahia, bem como pela 

necessidade de suprir as demandas do ensino para a educação no meio rural (classes 

multisseriadas), educação de jovens e adultos, educação infantil e séries iniciais. Ou seja, 

considerava-se  

(...) premente a criação de um curso de Pedagogia que abarque, não só a 
formação de professores para as matérias pedagógicas, mas e sobretudo, a 
formação de profissionais da educação para as séries iniciais do 1º grau; 
para as disciplinas do magistério de 2º grau; educação pré-escolar; 
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educação especial; educação de adultos e educação no meio rural e, 
ainda, tenha oportunidade de adquirir conhecimentos na área de informática 
e educação; educação e meio ambiente e educação e saúde (UESB, 1997, 
p. 5- grifos nosso).  

É evidente que a proposta do curso assume a polivalência na formação do pedagogo, 

que por muitas décadas, tem sido motivo de debates nacionais. Embora o foco esteja posto 

sobre a docência, o documento defende que o curso deverá formar profissionais habilitados 

para as áreas de gestão escolar, dada a ausência de profissionais formados em curso específico 

nas escolas da região sudoeste. Com isso, evidencia-se a disputa histórica pela identidade do 

pedagogo, pois,   

Desde os anos 70 e início da década de 80 que os cursos de licenciatura 
(específicas e de Pedagogia) são motivos de reflexões na busca de sua 
identidade com uma formação pedagógica que reúna condições básicas para 
que os chamados profissionais de ensino, nos seus diversos níveis de 
atuação, tenham uma formação comum...(UESB, 19987, p. 5). 

Criado num período histórico em que se questionava em nível nacional sua função e 

identidade, o curso de Licenciatura em Pedagogia da UESB- campus de Jequié reproduziu as 

ambiguidades que envolviam a formação do pedagogo nas instituições de ensino superior do 

país, adotando o modelo generalista de formação. Talvez não fosse possível fugir à formação 

generalista, por conta da existência de uma base nacional comum obrigatória e outra 

diversificada que regulamenta a criação e organização curricular dos cursos de licenciatura, 

inclusive de Pedagogia.  

1. Visão de Homem e de Sociedade e Educação 

  Embora não haja clareza no Projeto Pedagógico quanto à concepção de homem e de 

sociedade do curso, buscou-se identificar por meio de uma análise minuciosa como esses 

fundamentos aparecem no documento. Desse modo, foi possível perceber que os profissionais 

formados devem ser críticos e transformadores, conscientes de sua tarefa profissional e social 

no contexto da sociedade de classes.  

Há um entendimento no Projeto de que a sociedade é um campo de lutas e interesses 

divergentes, quando afirma que os profissionais formados deverão atuar como 

“desencadeadores de uma ação educativa engajada na superação das contradições de uma 

sociedade de classes” (UESB, 1997, p. 9). Nesse sentido, busca-se por meio da atuação dos 

pedagogos, tornar a sociedade mais equitativa e humana. 
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A educação é percebida como instrumento de transformação da realidade, de 

desenvolvimento social e político, pois está posta sobre o profissional formado em Pedagogia 

a responsabilidade de busca a mecanismos de mudança social. 

2. Das habilitações: Docência e gestão educacional  

A proposta do curso visa à formação do pedagogo para atuar: i) nas séries iniciais do 

1º grau; ii) na educação pré-escolar, educação especial, educação de jovens e adultos e 

educação no meio rural; iii) no magistério do 2º grau- matérias pedagógicas e em funções 

ligadas à gestão educacional.   

Ainda que assumindo múltiplas habilitações, a proposta do curso esclarece que o 

princípio fundante do mesmo é a docência.   

...o Curso de Pedagogia formará o Pedagogo habilitado, fundamentalmente 
na área de ensino. Por isso, pode-se dizer que se impõe, num primeiro 
momento, uma formação generalista que o capacite a analisar com rigor a 
realidade educacional e social, seus problemas e necessidades, para 
posicionar-se frente a ela de forma compreensiva e crítica (UESB, 1997, p. 
9- grifos nosso).  

Tal ênfase se fundamenta na tese central defendida pela Anfope (Associação Nacional 

de Formação dos Profissionais de Educação), que recomenda a docência como base 

obrigatória para a formação e identidade do pedagogo.  

Para atender as habilitações a que se propõe o Projeto apresenta os conhecimentos que 

o profissional deve se apropriar: i) domínio dos conteúdos específicos; ii) fundamentos da 

educação e respectivas metodologias de transmissão; iii) conhecimento profundo da escola 

em seu contexto histórico-social, influenciada por relações de poder; iv) conhecimentos que 

possibilitem recriar a escola enquanto instituição democrática, que deva oferecer educação 

pública de qualidade. 

Analisamos que o cabedal de conhecimentos delineados no Projeto pedagógico, atende 

a formação para a docência nos anos iniciais, quando propõe o domínio de conhecimentos 

específicos das disciplinas para esta etapa de escolaridade. Os fundamentos da educação e 

metodologias de ensino são elementos imprescindíveis para o exercício da docência, haja 

vista que dão base para a articulação entre a teoria e a prática. A apropriação de 

conhecimentos profundos acerca da escola (enquanto instituição influenciada por contexto 

político e relações de poder), bem como de conhecimentos que permitam mudanças em sua 

organização, enfatiza a formação do profissional para as funções de gestão educacional. 

3. Dos objetivos 
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Partindo do pressuposto de que “há sérias indicações de que a educação pré-escolar e 

de 1º grau são os segmentos de educação institucionalizada mais carente de uma radical 

transformação” (UESB, 1997, p. 10), o Projeto do curso evidencia a necessidade de 

desenvolvimento de um currículo que possibilite criar espaços de promoção à reflexão acerca 

da necessidade de mudanças na educação dos anos iniciais.  

A análise dos objetivos revelou que os mesmos explicitam a importância da reflexão 

crítica na formação do pedagogo, o qual deve compreender a educação em sua totalidade, ou 

seja: dimensão política, social e cultural, desenvolvendo compromisso com a transformação. 

Vale ressaltar que os objetivos não contemplam todas as habilitações a que se propõe a 

licenciatura, pois não há nenhuma menção à gestão, ao ensino nas demais modalidades de 

ensino e à pesquisa. A ênfase dos objetivos recai sobre o ensino nos anos iniciais, indicando 

que o licenciado em Pedagogia deverá ser criativo na busca por metodologias mais modernas 

e dinâmicas, que promovam uma educação diferenciada.   
 

4. Da pesquisa 

O Projeto Pedagógico do curso contém um tópico acerca da prática da pesquisa 

educacional, apresentando as disciplinas do currículo reservadas para essa atividade: Métodos 

e Técnicas de Pesquisa, Metodologia da Pesquisa Educacional e Prática da Pesquisa 

Educacional. Conforme a proposta, essas disciplinas devem proporcionar ao “licenciando em 

Pedagogia o seu envolvimento em situações concretas de realização de pesquisa científica em 

Educação” (UESB, 1997, p. 11).  

A prática da pesquisa inicia com a elaboração de um projeto de pesquisa na disciplina 

Metodologia da Pesquisa Educacional, oferecida no II semestre e culmina no VII semestre 

com a elaboração do trabalho monográfico. Assim, desde o início, o discente começa a ter 

contato com a investigação em educação, o que consideramos pertinente para o processo de 

desenvolvimento da capacidade investigativa e crítica. 

Sem dúvidas, a pesquisa se configura como uma atividade de extrema relevância na 

formação docente, pois auxilia no processo de emancipação profissional, desde que este 

entenda o verdadeiro sentido e necessidade da pesquisa e quando esta surge de reflexões, 

inquietações ou problemáticas vivenciadas ou percebidas pelo licenciando ou professor em 

atuação. 

 

5. Das práticas Pedagógicas 
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As práticas pedagógicas do curso são efetivadas pelas disciplinas que fundamentam as 

habilitações obrigatórias desta licenciatura. Desse modo, as disciplinas: Práticas Pedagógicas 

do 1º grau, Práticas de Matérias Pedagógicas de Magistério I e Práticas das Matérias 

Pedagógicas de Magistério II, são normatizadas pelos critérios de realização do Estágio 

Supervisionado na instituição e tem por finalidade colocar o discente em contato direto com a 

realidade escolar.  

O Estágio Supervisionado nas séries iniciais do Ensino Fundamental é realizado por 

meio da disciplina Práticas Pedagógicas do 1º grau, sendo que a carga horária mínima 

obrigatória deve ser a correspondente a uma unidade letiva escolar.  

Quanto ao estágio para as Práticas Pedagógicas de Magistério I e II, deve ser 

cumprido por meio de no mínimo duas e no máximo quatro das seguintes disciplinas: Prática 

de Ensino de Sociologia da Educação, Prática de Ensino de História da Educação, Prática 

de Ensino de Filosofia da Educação, Prática de Ensino de Psicologia da Educação, Prática 

de Ensino de Didática e Prática de Ensino de Estrutura e Funcionamento do Ensino.  

Ao final do estágio e da realização das disciplinas práticas, os discentes devem 

apresentar, obrigatoriamente, para fins de conclusão do curso, de acordo com o projeto 

pedagógico um “Relatório das Práticas Pedagógicas” (UESB, 1997).  

Percebemos não haver indicações o documento para a realização de práticas na 

Educação Infantil e em áreas de gestão escolar, já que são habilitações obrigatórias do curso. 

As outras modalidades de ensino (educação no meio rural, educação especial, educação de 

jovens e adultos) não são contempladas nem nos objetivos e nem nas disciplinas práticas. 

Com o intuito de organizar os dados do fluxograma, elaboramos o quadro abaixo com 

base numa classificação feita por Libâneo (2010). O quadro apresenta uma síntese da carga 

horária destinada a cada eixo da formação do pedagogo na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, campus de Jequié. 

Quadro1: Composição da estrutura curricular do curso de Pedagogia da UESB-Jequié, por 

grupos de disciplinas e respectivas cargas horárias.  

Instituição UESB-Jequié/BA 

Fundamentos teóricos da educação 735h 

Sistema educacional 390h 

Formação profissional específica 495h 

Modalidades e níveis de ensino 285h 
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Pesquisa e trabalho de conclusão de curso 375h 

Outros conhecimentos 315h 

Estágio supervisionado e atividades complementares 435h 

Carga horária total 3.030h 

Carga horária mínima obrigatória 3.000h 
 

Como é possível observar, o curso possui carga horária total de 3.030h, sendo que a 

obrigatória de 3.000h distribuídas em quatro anos de licenciatura. O referido curso se 

encontra em processo de reformulação curricular para atender as Diretrizes Curriculares 

Nacionais que estabelecem 3.200h de carga horária mínima. 

Na classificação acima, a maioria das disciplinas da grade curricular compreendem os 

eixos denominados como: Sistema educacional; Modalidades e níveis de ensino, Pesquisa e 

trabalho de conclusão de curso; Outros conhecimentos; Estágio supervisionado e Atividades 

complementares, totalizando assim 1.800h. Como a carga horária total do curso é de 3.030h, o 

saldo de 1.230h foi dividido, na instituição estudada, entre as disciplinas específicas e as 

pedagógicas.   

Chamamos atenção para o eixo “formação profissional específica”, o qual compreende 

as disciplinas: Didática I (75h) e Didática II (60h), Conteúdo e Metodologia do Ensino 

Fundamental de Língua Portuguesa (60h), Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental 

de Matemática (60h), Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de História (60h), 

Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de Geografia (60h), Conteúdo e 

Metodologia do Ensino Fundamental de Ciências (60h) e Metodologia da Alfabetização 

(60h). Tais disciplinas são ofertadas no VI e VII períodos acadêmicos. Verificamos que a 

carga horária destinada ao conjunto dessas disciplinas é de 495h, o que consideramos 

reduzido, para que o profissional adquira uma formação consistente nas disciplinas 

específicas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Libâneo (2006) aponta a existência de dois problemas interligados, os quais 

comprometem os resultados da formação no curso de licenciatura em Pedagogia: o excesso de 

disciplinas para atender todas as demandas da profissão docente e carência de abordagem 

mais aprofundada dos conteúdos específicos das disciplinas dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

Em boa parte dos atuais cursos há quase que total ausência no currículo de 
conteúdos específicos (de português, ciências, matemática, história etc.), 
existindo apenas as metodologias. Como formar bons professores sem o 
domínio desses conhecimentos específicos?... Está sendo requerido dos 
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professores que dominem os conteúdos mas, especialmente, o modo de 
pensar, raciocinar e atuar próprio de cada disciplina, dominar o produto junto 
com o processo de investigação próprio de cada disciplina. Como fazer isso 
sem os conteúdos específicos? (LIBÂNEO, 2006, p. 19- grifos nosso).  

Como podemos observar, são destinadas 735h em disciplinas de fundamentos da 

educação. As disciplinas teóricas que abarcam essa carga horária são: Filosofia, Sociologia, 

Psicologia e História da educação. Consideramos os fundamentos relevantes para a formação 

docente, porque dão bases para a compreensão da educação em sua dimensão humana e 

política. Esse eixo abarca a maior parte da carga horária, devido às influências históricas de 

implementação do curso de Pedagogia no Brasil, pois o mesmo foi criado para a formação de 

“cientistas da educação” e não para formar professores. A formação de professores somente 

foi regulamentada a partir de 1960 com os pareceres 252/62 e 252/69. 

No fluxograma não há nenhuma disciplina voltada à formação para atender a 

habilitação em gestão educacional. Uma incoerência, já que o Projeto Pedagógico assegura a 

formação de gestores. Esta lacuna está sendo corrigida nas reformulações atuais do curso. 

O eixo “pesquisa e trabalho de conclusão de curso” tem carga horária de 375h, o que 

julgamos uma carga horária relevante desde que se promova a prática da pesquisa enquanto 

meio de produção de conhecimento, não a reduzindo à “noção de pesquisa assentada sobre a 

solução de problemas postos pela prática pedagógica e à busca de resultados” 

(EVANGELISTA; TRICHES, 2008, p. 13).  

A análise global do Projeto Pedagógico e do fluxograma do curso de licenciatura em 

Pedagogia da UESB, campus de Jequié, explicita que embora o foco de formação seja a 

docência nos anos iniciais, predomina na estrutura curricular uma tendência de formação 

generalista. A distribuição da carga horária e organização das disciplinas para tal, ocorre de 

forma desarticulada. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Desde a década de 1960, o curso de Pedagogia no Brasil tem sido alvo de discussões 

por se julgar que ele é impreciso quanto à sua identidade.  

Com base na análise documental, foi possível perceber que na instituição pesquisada 

esta licenciatura assume a concepção de docência generalista, que resulta das tensões entre 

grupos que discutem a formação do pedagogo na sociedade brasileira.  

Ainda que a instituição se proponha à formação do pedagogo para atuar em diversas 

modalidades, prepondera a habilitação para o ensino nos anos iniciais, por meio de uma 
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estrutura curricular que pretende oferecer uma formação sólida nos fundamentos teóricos da 

educação, com vistas à transformação da realidade nessa etapa de escolaridade.   

Como alternativas, apontamos a necessidade de realização de discussões nos espaços 

acadêmicos para definir criteriosamente o campo de atuação do pedagogo, bem como sua 

identidade. Ademais, há que se realizar uma distribuição equilibrada da carga horária das 

disciplinas de fundamentos da educação e de formação específica. Com a superação das 

ambiguidades na formação, o pedagogo poderá desenvolver uma prática fundamentada na 

crítica e criatividade, participando ativamente do processo de implementação de mudanças na 

educação.  
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