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 7

Prefácio

No Relatório que antecede a proposta de Resolução que viria a 
estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pe-
dagogia em 15 de maio de 2006, suas autoras definem tais diretrizes 
como “orientações normativas destinadas a apresentar princípios e 
procedimentos a serem observados na organização institucional e 
curricular” do curso. Assinalam também as autoras a existência de 
“proposições formalizadas nos últimos 25 anos” sobre as característi-
cas e finalidades do curso. Somados aos 11 anos transcorridos desde 
então, podemos dizer que estamos há 36 anos tentando nos entender 
sobre uma questão pragmática: “Para que serve o curso de Pedago-
gia?” Provavelmente teríamos avançado mais na construção de uma 
resposta plausível para o curso se tivéssemos cuidado antes de outra 
pergunta crucial, de caráter epistemológico: “Em que consiste a Peda-
gogia, campo de conhecimento que dá nome ao curso?”. Poderíamos 
ter avançado um pouco mais se tivéssemos nos preocupado também 
com outra pergunta crucial, esta de caráter institucional: “Onde o 
curso deverá ser oferecido para que possa atender satisfatoriamente 
as suas finalidades?”

Na ausência de perguntas ordenadoras, o debate se estendeu por 
vários anos sem que uma racionalidade mínima pudesse pautá-lo. 
Além dos previsíveis vieses políticos e ideológicos, impropriedades 
lógicas e conceituais se multiplicaram ao longo do tempo de dis-
cussão. Talvez isso explique o caráter subjacente de conclamação à 
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harmonia e ao desarmamento de espíritos de que parece se revestir 
o texto final da Resolução CNE/CP n. 1/2006. Definindo, de início, 
o curso de Pedagogia como uma licenciatura, a Resolução atendeu 
às proposições hegemônicas na época. Para que outras proposições e 
outros entendimentos pudessem também ser contemplados, estendeu 
as possibilidades de ação para mais de uma licenciatura e acolheu 
ainda uma extensa variedade de perspectivas de trabalho pedagógico 
que transcendia os limites das instituições escolares. 

Os 25 anos de proposições formalizadas a que as autoras do Rela-
tório se referem dizem respeito a um processo de discussão de caráter 
nacional implantado em 1981 pelo MEC, que galvanizou desde logo 
as atenções do meio acadêmico e dos meios profissionais do campo 
educacional, não se circunscrevendo apenas ao curso de Pedagogia. 
Tratava-se, em realidade, de reexaminar criticamente toda a proble-
mática da formação de educadores no país, nela incluída, como não 
poderia deixar de ser, a formação de pedagogos e pedagogas. Para 
as demais áreas de conhecimento escolar, a questão da licenciatura, a 
rigor, não se colocava. Para cada componente curricular da educação 
básica deveria existir necessariamente uma licenciatura correspon-
dente a ser oferecida e exigida de quem se dispusesse a ensiná-lo. O 
que estaria em discussão seria o modelo a ser observado por cada 
licenciatura para a formação dos professores da área.

O princípio da transposição didática está, como sabemos, no 
centro do debate sobre as licenciaturas. Como proceder para que 
os produtos consolidados da reflexão humana pelas vias da ciência, 
da filosofia, da arte e da literatura venham a se transformar em 
conteúdos assimiláveis por gerações de estudantes em diferentes 
momentos de suas trajetórias escolares e existenciais constitui uma 
questão pedagógica por excelência. Antes e acima dela apenas 
uma outra questão assume maior relevância: como identificar no 
vasto mundo da cultura humana aqueles elementos que por sua 
relevância e por sua transcendência mereçam ser alçados à condi-
ção de componentes curriculares, ou seja, à condição de objetos de 
trabalho das escolas?
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A ideia de diretrizes curriculares, em que pese a ênfase dos últi-
mos anos nas potencialidades do projeto pedagógico de uma escola, 
parece carregar consigo também a ideia de que os professores não 
seriam capazes por si mesmos de produzir respostas satisfatórias 
para as perguntas acima. A identidade e até a respeitabilidade de 
uma escola dependeriam menos das escolhas de seus professores e 
mais da assimilação de determinações de amplitude nacional, válidas 
para todas as escolas.

A cultura pedagógica vigente no país, se pudermos chamá-la 
assim, parece concordar com esse entendimento. Algumas pessoas, 
não necessariamente professores/professoras, investidas de posições 
em órgãos de poder e outras, indicadas por aquelas vinculadas ao 
poder, comporão comissões especiais que indicarão o que deverá 
ser estudado em cada campo de conhecimento nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio. Nos anos iniciais do ensino 
fundamental, vários campos de conhecimento estarão sob a respon-
sabilidade de um único professor. Na educação infantil a questão do 
conhecimento, em sentido estrito, ainda não estará colocada. 

Aceitos os pressupostos, aceita-se também a história reiterada do 
processo de formação de professores para o sistema escolar brasileiro. 
Embora destinados ao trabalho na educação básica, os professores 
assim formados não são identificados pelo seu local de trabalho, mas 
pelos campos de conhecimento que pretendem desenvolver. Serão 
professores de português, matemática, história, geografia, ciências etc. 
E apenas subsidiariamente professores de educação básica. A lógica 
do direito à educação não será necessariamente o elemento norteador 
de sua formação e nem de sua atuação profissional.

Destinado ao trabalho com diferentes campos de conhecimento 
presumivelmente integrados nos anos iniciais do ensino fundamental, 
o licenciado em Pedagogia não dispõe do prestígio mínimo derivado 
do suposto domínio de um campo consagrado de conhecimento. 
Sujeita-se à crítica duplamente impiedosa dos que se pretendem 
especialistas: não domina nenhum campo específico e não é capaz 
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10 SILVESTRE • PINTO

de articular os diferentes campos que tem sob sua responsabilidade. 
Na era da especialização sua polivalência não é uma virtude, é um 
problema a ser enfrentado.

Uma reflexão mais generosa e também mais adequada indicaria 
certamente que os licenciados em Pedagogia são também especialistas, 
e sua especialização é ainda mais significativa que a de seus colegas 
professores de disciplinas ensinadas a partir dos anos finais do ensino 
fundamental. Ser licenciado em Pedagogia significa estar comprome-
tido com a qualidade do início do processo de escolarização e com 
a qualidade da preparação para esse processo, no caso da educação 
infantil. Sua especialidade decorre de um saber que não será ensinado 
diretamente a seus alunos, mas que é o fundamento necessário do 
trabalho a ser realizado com eles — o saber pedagógico. Nesse sen-
tido, é possível dizer que a licenciatura em Pedagogia se caracteriza 
mais pelo domínio de um saber instrumento de trabalho do que pelo 
domínio de um específico saber objeto de trabalho.

Também é possível dizer que a licenciatura em Pedagogia é uma 
licenciatura paradoxal, uma vez que a ela não se aplica o princípio da 
transposição didática. Como disciplina a Pedagogia não é ensinada 
na educação básica, logo, não é necessário viabilizar instrumentos 
materiais e conceituais para seu domínio por estudantes nessa etapa 
do processo de escolarização. Dessa circunstância decorre um risco 
sempre ampliado de um efeito dominó perverso sobre os estudos 
pedagógicos em nosso país: como não é necessário ensinar Pedago-
gia, então não é necessário saber Pedagogia; como não é necessário 
saber Pedagogia, então não é necessário estudar Pedagogia; como 
não é necessário estudar Pedagogia, então não é necessário elaborar 
e desenvolver uma agenda de pesquisa sobre questões pedagógicas. 
A consequência final está à vista de todos, ainda que não pareça sen-
sibilizar a ninguém: como disciplina acadêmica a Pedagogia, a rigor, 
não existe no Brasil, nem mesmo nos próprios cursos de Pedagogia. 
A consequência final carrega consigo uma ironia: a disciplina fonte 
da seleção e da adequação dos objetos de estudo não se constitui, ela 
própria, em um objeto de estudo. 
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A referência à Pedagogia como disciplina acadêmica, salvo me-
lhor entendimento, só ocorre uma vez de maneira direta nas Diretri-
zes Curriculares do Curso. Isso se dá no parágrafo 1º do artigo 2º, 
quando se afirma que conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia 
são influenciados pela ação educativa da docência. Não há nesse 
dispositivo a indicação de uma possível reciprocidade, ou seja, a de 
que a ação docente possa ser influenciada por conceitos, princípios e 
objetivos do saber pedagógico. 

De maneira indireta, a disciplina Pedagogia comparece uma 
segunda vez no texto da Resolução como item inicial do núcleo de 
estudos básicos integrante da estrutura proposta para o curso. Trata-se, 
no caso, da “aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos 
de diferentes áreas de conhecimento, com pertinência ao campo da 
Pedagogia (...)”. O texto adota, como se vê, a concepção de alguns 
estudiosos para os quais a Pedagogia como campo de conhecimento 
seria portadora de uma identidade segunda, ou seja, seu trabalho teó-
rico não seria original, mas sim decorrente da análise e assimilação 
de teorias e conceitos próprios de outros campos de conhecimento. 

A perspectiva de uma identidade segunda para a Pedagogia traz 
no seu bojo também uma forma de acomodação. Sua razão norma-
tiva não seria arbitrária, estaria fundamentada na razão explicativa 
das disciplinas científicas. A Pedagogia cumpriria, assim, o ideal de 
articular o é da ciência com o deve ser da ética. Levada ao limite a 
ideia de uma identidade segunda para a Pedagogia poderia credenciá-
-la como a ciência da educação, pois nada a impediria de continuar 
operando suas sínteses abrangentes de modo a se apropriar de todo 
o universo das ciências da educação.

Uma perspectiva mais modesta sugere a Pedagogia como uma 
das ciências da educação, cabendo nesse caso a distinção entre o que 
seria próprio dela e o que seria comum a todas as ciências da educação.

Restariam ainda para a discussão duas outras hipóteses instigan-
tes: a de que a Pedagogia simplesmente não deveria ser considerada 
uma ciência, e a de que ela poderia ser considerada uma ciência 
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especial, “a ciência da e para a educação”, nos termos da Pedagogia 
Dialética, de Schmied-Kowarzik, amplamente disseminados no Brasil.

A evocação aqui das muitas hipóteses sobre a epistemologia da 
Pedagogia não tem a intenção de propor a retomada da discussão, por 
mais sugestiva que essa discussão possa parecer. O que se pretende 
é apenas realçar o fato de que um documento de Diretrizes para o 
Curso de Pedagogia não se preocupou em incentivar minimamente 
o debate sobre a natureza do campo de conhecimento em que os 
estudantes iriam se especializar.

Outra questão tratada de maneira rarefeita e também acomodatícia 
diz respeito às Habilitações nas quais o curso se subdividia até então. 
O artigo 10 simplesmente informa que “as habilitações em cursos de 
Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de extinção, 
a partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução”. 
Nenhuma palavra se segue quanto às implicações teóricas e políticas 
dessa determinação e nenhuma justificativa é apresentada quanto à 
sua razão de ser.

É possível que a ausência de qualquer detalhamento tenha se 
originado de uma suposta concordância plena com a determinação. 
Quem viveu as tensões da época certamente se lembrará que o termo 
“especialistas” no debate cotidiano era reservado a diretores, coorde-
nadores e supervisores. Os professores, apesar da especialização dos 
campos de conhecimento que circunscreviam sua ação, eram apenas 
“os docentes” e, como tal, protegidos das imprecações lançadas so-
bre os malvados “especialistas”, responsáveis, segundos alguns (ou 
muitos...), pelos males do sistema escolar brasileiro. Eliminadas suas 
figuras, a panaceia da “gestão democrática” se encarregaria da solução 
de todos os problemas...

Não foi o que aconteceu, como todos sabemos hoje. A diluição 
das figuras institucionais desaguou na sacralização da figura genérica 
do “gestor”, esse ser “não político”, especialista naquilo que Braver-
man chamou de “ciência do trabalho dos outros”. A autonomia do 
professor, já contestada institucionalmente pela simples existência das 
Diretrizes, sofreu um golpe quase definitivo. 
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Definindo o Curso de Pedagogia como uma Licenciatura e, no 
mesmo ato, extinguindo as Habilitações que até então balizavam sua 
estrutura curricular, as Diretrizes estabeleceram um espaço subjacen-
te, ainda que, talvez, não intencional, para a discussão das relações 
entre a docência, seu objetivo principal, e outras formas de trabalho 
pedagógico. O parágrafo único do art. 3º indica que são centrais para 
o licenciado em Pedagogia “o conhecimento da escola como organi-
zação complexa que tem a função de promover a educação para e 
na cidadania”; “a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de 
investigações de interesse da área educacional” e “a participação na 
gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de 
sistemas e instituições de ensino”. Esses dispositivos, além de outros 
que irão se seguir, constituem a base legal para a manutenção entre 
os pedagogos das atribuições de direção, coordenação e supervisão 
das atividades escolares, genericamente reunidas a partir de então 
sob a rubrica da gestão escolar. 

Infelizmente, esses dispositivos não se revelaram suficientes para 
estimular a comunidade acadêmica a investir tempo e instrumentos 
de pesquisa na elaboração de seu significado e de suas implicações. 
Ainda que a origem das atribuições emane do mesmo espaço curri-
cular, ensino e administração escolar continuam a ser pensados como 
universos paralelos, analisados por teorias e conceitos provenientes de 
diferentes campos de conhecimento. Não se avançou na construção de 
teorias autônomas de gestão escolar, ou seja, de teorias que tomam a 
escola, suas salas de aulas e o trabalho coletivo que elas pressupõem 
como objetos prioritários e obrigatórios de investigação. Um único 
princípio (discutível) pareceu suficiente — a “gestão democrática” — 
como se nele estivessem sintetizados todos os elementos do “saber 
estruturado com vistas à objetividade” de que nos falava José Misael 
Ferreira do Vale desde os anos 1980. Aqui o problema não está nas 
Diretrizes, mas nos usos e costumes da comunidade acadêmica.

O princípio da gestão democrática das instituições de ensino está 
presente na LDBEN e na própria Constituição da República. Nem 
todos, porém, se deram conta ainda hoje de que ele só se aplica às 
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escolas do setor público. Duas alternativas inquietantes se apresen-
tam a seguir: a) ou não se trata verdadeiramente de um princípio, 
já que sua aplicação não é universal; b) ou a democracia não é um 
valor necessariamente presente na vida das escolas, já que as escolas 
privadas estão dispensadas de observá-la em seus mecanismos de 
gestão. Dessas dúvidas caminhamos para uma questão maior sobre 
a amplitude e a eficácia dos documentos de Diretrizes, relativos ao 
curso de Pedagogia ou a todos os outros cursos de formação de 
professores: é possível admitir a validade de Diretrizes Curriculares 
destinadas a todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas? Cada 
vez mais intensamente no Brasil a lógica do direito à educação, pela 
qual deve se pautar a escola pública, é confrontada pela lógica do 
mercado educacional, pela qual se pauta a escola privada. Entre a 
solidariedade e a competitividade, para qual direção as escolas devem 
ser encaminhadas?

O tema central da distinção e da relação entre o mundo público 
e o mundo privado não é considerado nas DCNs do curso de Peda-
gogia, assim como também não é nas DCNs das demais áreas. Como 
é habitual no discurso pedagógico, fala-se, nesses documentos, das 
escolas em sentido amplo, sem levar em consideração as diferenças 
substanciais entre escolas do mundo público e escolas do mundo pri-
vado. De um lado se colocam o bem comum e o interesse coletivo; de 
outro, a propriedade privada e os interesses individuais. Direito não 
é mercadoria, embora em nossa forma de organização social a pro-
priedade da mercadoria possa ser protegida como um direito superior 
ao próprio direito à vida. Direito é o conceito central para quem vê a 
educação como fator da construção da humanidade de todos e de cada 
um; mercadoria é a ideia-chave para quem vê a educação como bem 
individual, sujeito ao poder de compra de quem por ela se interessar.

Partindo de duas lógicas conflitantes, não se pode chegar a 
um discurso unitário capaz de atender a todas as necessidades. O 
discurso pedagógico, para ser validado como tal, terá que se pautar 
necessariamente pela lógica do direito à educação. Dela resultará a 
construção de sua universalidade.
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Parece chegado o momento da proposição de novas questões ao 
temário da formação de professores: a) um processo de formação de 
professores poderá desconsiderar indefinidamente os dois caminhos 
possíveis para o destino profissional de seus alunos?; b) um futuro 
professor da escola pública pode concluir sua formação inicial sem 
uma análise sistemática do significado do trabalho docente na escola 
pública?; c) o discurso pedagógico existente dá conta das complexas 
questões envolvidas na formação dos educadores, em geral, e dos 
professores, em especial?

Diretrizes não são determinações. Segundo o Dicionário Aurélio, 
são “linhas reguladoras de um caminho ou estrada”. Novas Diretri-
zes serão bem-vindas e podem ser necessárias. Mas é preciso cuidar 
para que elas não se constituam em obstáculos para os caminhos da 
autonomia docente.

São Paulo, outono de 2017.

Celestino Alves da Silva Junior
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Apresentação

O curso de Pedagogia desponta como a terceira maior graduação 
em número de alunos matriculados no ensino superior brasileiro. 
Mantém esse lugar, consecutivamente, desde 2009. O último censo 
do Ensino Superior registra 655.112 matrículas, e que, em número de 
concluintes (123.867), a Pedagogia é o segundo maior curso (Censo 
2015). Seja na modalidade presencial ou à distância, é oferecido em 
todas as regiões do país. Essa capilaridade do curso, decorrente de 
uma expressiva expansão — em especial nas duas últimas décadas —, 
justifica-se em parte pela responsabilidade que assumiu nos últimos 
tempos em formar professores para o início da escolarização. 

Historicamente o lócus de formação dos professores para os Anos 
Iniciais da Educação Básica sempre foi em escolas de nível médio. 
Vem da época do Império a criação do Curso Normal para formar 
as professoras normalistas da escola primária, modelo que perdurou 
até o período militar, quando é extinto e substituído pelo curso de 
“magistério de 2º grau”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDBEN) de 1996 é um marco legal do início da transição de 
formação desses professores do nível médio para o ensino superior.

Somado a esse fato, o final do século passado e início dos anos 
2000 foi marcado pela universalização do Ensino Fundamental (EF) 
e progressiva expansão da Educação Infantil (EI) em nosso país, o 
que provocou uma crescente demanda por professores polivalentes, 
tanto para atuarem nos anos iniciais do EF, quanto na EI, que passa 
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a exigir — também a partir da atual LDBEN — formação específica 
aos seus professores.

Nesse contexto histórico, as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) do curso de Pedagogia, promulgadas em maio de 2006, con-
sagram sua centralidade em torno da formação docente para os Anos 
Iniciais, transformando-o em uma Licenciatura, diferente de sua tra-
dição como Bacharelado. A trajetória histórica do curso de Pedagogia 
no Brasil, até então, foi marcada pela formação de pedagogos para 
atuarem fora da sala de aula: como técnicos em educação, conforme 
a legislação que institui o curso em 1939; ou como diretores de esco-
la, supervisores de ensino, orientadores educacionais, dentre outros 
“especialistas de ensino”, conforme o Parecer n. 252/1969. 

Depois de intensos debates e embates ao longo das décadas de 
1980 e 1990 entre pesquisadores da área de formação dos profissio-
nais do ensino, as DCNs do curso de Graduação em Pedagogia, uma 
das últimas a serem aprovadas como exigência da LDBEN de 1996, 
buscaram conciliar sua tradição histórica (Bacharelado) com as novas 
demandas (Licenciatura). 

Decorridos onze anos da nova reestruturação do curso, cabe um 
balanço: de fato, o curso tem formado adequadamente seus egressos 
para atuarem em todos os campos de exercício profissional previstos 
pelas DCNs — docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, gestão educacional e espaços não escolares? 

O presente livro Curso de Pedagogia no Brasil, organizado em seis 
capítulos, foi concebido tendo como escopo fomentar o debate sobre 
essa questão. Todos os capítulos são produtos de pesquisas e estu-
dos desenvolvidos por especialistas da área, que coadunam com os 
organizadores desta obra na defesa da democratização da educação 
pública de qualidade socialmente referenciada. Concordamos que o 
debate em torno dos cursos de formação inicial dos profissionais do 
ensino só faz sentido se estiver articulado à melhoria das aprendiza-
gens que as crianças, jovens e adultos desenvolvem principalmente 
nas escolas públicas da Educação Básica. Aprendizagens essas que 
contribuam com a emancipação da condição humana numa sociedade 
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tão marcada por desigualdades sociais, econômicas e culturais, que 
oprimem a grande maioria da população brasileira. 

Assim, no capítulo 1, “Os Cursos de Licenciatura em Pedagogia: 
fragilidades na formação inicial do professor polivalente”, José Fusari 
e Selma Garrido abordam a formação de professores polivalentes no 
Brasil, apresentando dados de pesquisa sobre os currículos dos cursos 
de Pedagogia ofertados por instituições públicas e privadas no Estado 
de São Paulo. Os resultados apresentados evidenciam que a formação 
desses professores se mostra frágil, assim como a dos próprios peda-
gogos, e a análise dos resultados permite também apontar possíveis 
caminhos de superação de alguns dos problemas identificados. 

No capítulo 2, “A formação de professores no curso de Pedagogia 
e o lugar destinado aos conteúdos do Ensino Fundamental: que falta 
faz o conhecimento do conteúdo a ser ensinado às crianças? — José 
Carlos Libâneo”, Libâneo direciona o debate sobre a relação necessária 
entre os objetivos propostos para a escola de Ensino Fundamental e 
a organização e seleção de saberes profissionais que devem compor 
o currículo de formação, chamando a atenção para aspectos relacio-
nados à formação de professores, especialmente quanto à formação 
no domínio dos conteúdos a serem ensinados nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. 

No capítulo 3, “Curso de Graduação em Pedagogia: considerações 
sobre a formação de professoras para a educação infantil”, Maria Letícia 
Barros Pedroso Nascimento problematiza as conquistas e as tensões 
presentes na formação de professores para a Educação Infantil tendo 
por base a promulgação das DCNs em 2006. Para tanto, apresenta os 
percursos da Educação Infantil no Brasil e seus principais desafios e 
tensões relacionadas à formação de professores para esse segmento e 
relaciona a formação inicial e as DCNs da Pedagogia, discutindo as 
intervenções, no caso do Estado de São Paulo, do Conselho Estadual 
de Educação. 

O capítulo 4, “Formação dos Gestores Escolares: dos encontros 
e desencontros nos cursos de Pedagogia”, Alexandre Franco retrata a 
formação de gestores educacionais ao discorrer o movimento histórico 
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sobre a formação dos profissionais responsáveis pela coordenação 
do trabalho escolar no âmbito do curso de Pedagogia, os chamados 
inicialmente “técnicos”, posteriormente “especialistas” e atualmente 
“gestores escolares”. Problematiza o modo de tratamento dessa forma-
ção oferecida pelos cursos, demonstrando tendências predominantes 
na formação de gestores educacionais. 

Temos, então no capítulo 5, “A Formação Inicial de Pedagogos para 
a Educação em Contextos não Escolares: apontamentos críticos e alter-
nativas curriculares”, em que Lima Severo expõe o quadro problemático 
da formação de pedagogos para atuação em processos educativos não 
escolares. Destaca a centralidade do curso na formação de professores 
para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, in-
duzida pelas DCNs, e aponta os desdobramentos dessa concepção nas 
condições de produção do conhecimento pedagógico e de engajamento 
profissional do pedagogo nos âmbitos escolar e não escolar. 

Constatados os limites e os avanços do curso de Pedagogia na 
formação de educadores para atuarem em todas essas áreas aborda-
das nos capítulos anteriores, o último, “Graduação em Pedagogia: 
apontamentos para um curso de bacharelado”, de Andrade Pinto, 
busca, de modo mais propositivo, contribuir com o debate urgente 
e necessário sobre outras alternativas de estruturação do curso e/ou 
de sua articulação com as demais Licenciaturas.

As problematizações propostas pelos autores sobre o curso de 
Pedagogia no Brasil evidenciam a necessidade e a urgência de se rees-
tabelecer o debate sobre esse curso, enfrentando os limites indutores 
impostos pelas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais. Para tanto, 
exige que se discuta a questão epistemológica da Pedagogia. Como 
sabemos, a Pedagogia é a ciência que toma a educação como seu objeto 
exclusivo de estudo, e o conhecimento pedagógico é fundamental para 
a formação dos profissionais da educação em todos os níveis de ensino. 
Entretanto, a discussão da especificidade da Pedagogia como ciência 
prática é imprescindível num curso que leva o seu nome. A ausência 
desse debate tem alimentado, inclusive, os discursos que desqualificam 
a formação teórica dos profissionais da Educação.
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Finalmente, acreditamos que toda essa reflexão precisa de alguma 
forma alimentar as políticas públicas na área de formação dos pro-
fissionais da Educação, de modo que o curso de Pedagogia, junto às 
demais Licenciaturas, deem conta efetivamente da formação inicial 
dos professores para atuarem na Educação Básica pública, da formação 
dos gestores educacionais, e da formação de educadores para atuarem 
em espaços não escolares.

Magali Aparecida Silvestre

Umberto de Andrade Pinto
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O presente artigo discute a formação de professores polivalentes no 
Brasil para atuarem na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental oferecida nos cursos de Pedagogia, visando contribuir 
na formulação de propostas que levem à melhoria da formação inicial 
de professores e das aprendizagens das crianças, jovens e adultos que 
se encontram nas escolas públicas de educação básica. 

A discussão é empreendida a partir dos dados da pesquisa A 
formação de professores para a Educação Infantil e para os anos iniciais 
do Ensino Fundamental: análise do currículo dos Cursos de Pedagogia de 
instituições públicas e privadas do Estado de São Paulo, realizada entre os 
anos de 2012 e 2013, que contou com a participação de pesquisadores 
vinculados a diferentes instituições de ensino superior do país1. A 
referida pesquisa teve por objetivo analisar os cursos de Pedagogia 
oferecidos por instituições públicas e privadas do Estado de São Paulo 
por meio de suas matrizes curriculares. 

A denominação de polivalente se refere ao professor dos anos 
inicias do Ensino Fundamental, que marca a atuação desse profis-
sional desde as origens da então Escola Normal de Ensino Médio, 
nos finais do século XIX, cuja finalidade era formar o professor 
para ensinar as disciplinas (matérias) básicas: língua portuguesa 
(alfabetização), história, geografia, ciências e matemática. Essa 
denominação não mais aparece na legislação brasileira referente à 
matéria, inclusive nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do 
curso de Pedagogia de 2006. Entretanto, permanece a finalidade de 
formar professores para lecionar essas disciplinas básicas dos anos 
iniciais, e na realidade escolar brasileira os professores continuam 
atuando como polivalentes. 

Como os cursos de Pedagogia do Estado de São Paulo estão or-
ganizados e qual o tratamento dado aos conhecimentos relacionados 
à formação do professor para atuar como polivalentes?

1. O texto deste capítulo foi publicado originalmente como artigo na Revista Educação e 
Pesquisa, v. 43, n. 1, p. 15-30, jan.-mar. 2017. Todos os seus autores são integrantes do Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre a Formação de Educadores (GEPEFE/FEUSP). 
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A formação em nível superior desses professores é recente em 
nosso país (1996). Anteriormente, ocorria em nível médio denominado 
de Curso Normal, criado ainda na época do Império, e, posteriormente, 
como uma habilitação denominada Magistério de 2° Grau, instituído 
na década de 1970 sob o regime militar (Cortese; Fusari, 1989). Elevar 
a formação desses professores para o nível superior foi uma conquista 
das lutas empreendidas pelos educadores e pesquisadores da área 
no início da década de 1980. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN) de 1996 em seu artigo 62 contempla parcialmente 
essa reivindicação:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível su-
perior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para 
o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (Brasil, 1996).

Apesar de mantida a possibilidade da formação desses profis-
sionais em nível médio, na maioria dos estados do país ocorreu a 
extinção desses cursos e generalizou-se a formação em nível superior 
nos cursos de pedagogia (Pinto, 2002). 

A partir de então, travou-se intenso debate ao longo de dez 
anos em torno das Diretrizes Curriculares Nacionais para esses 
cursos. Os embates entre os pesquisadores da área gerou impasses 
decorrentes de desacordos sobre o entendimento epistemológico 
da Pedagogia como campo de conhecimento, e por decorrência, do 
profissional a ser formado nesse curso: pedagogo e/ou professor? 
(Saviani, 2007).

A promulgação das DCNs para o curso de graduação em Peda-
gogia, em 2006, não conseguiu contemplar as posições antagônicas 
desses desacordos, e sacramentou finalmente sua centralidade na 
formação de professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental 
e para a Educação Infantil (Pinto, 2011).
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Entretanto, amplia essa formação, como se constata em seu ar-
tigo 4º:

(...) O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços 
e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conheci-
mentos pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem parti-
cipação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 
englobando:
I — planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 
de tarefas próprias do setor da Educação; II — planejamento, execução, 
coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 
educativas não-escolares; III — produção e difusão do conhecimento 
científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e 
não-escolares (BRASIL, 2006).

Assim, observa-se um amplo campo de atuação profissional para 
o licenciado em Pedagogia que excede significativamente o exercício 
da docência, em especial, quando se propõe a preparar esse professor 
para a área da gestão educacional e atuação em espaços não escolares. 

Os dados da pesquisa mostram que esse amplo espectro compromete 
a formação desse pedagogo como professor polivalente para atuar na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, corroborando 
os estudos de Gatti e Barreto (2009); Leite e Lima (2010); Libâneo, (2010). 

Com seus resultados, esperamos contribuir com as avaliações da 
experiência histórica recente no Brasil de formação em nível superior 
desses profissionais.

 No início da referida pesquisa, em 2012, o Estado de São Paulo 
contava com 283 cursos de Pedagogia, conforme o sistema e-MEC2. No 

2. Para obter a relação de cursos nesse sistema, selecionou-se, a partir da opção “Busca 
Avançada”, a situação “Em atividade”.
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entanto, na consulta à página das Instituições constatamos que em 30 
delas os cursos não estavam sendo oferecidos, configurando, portanto, 
um total de 253 cursos em atividade. Iniciada a busca das matrizes 
curriculares nos sites das Instituições, constatamos que em várias elas 
não se encontravam disponíveis. As tentativas de obtê-las por e-mail 
resultou em baixo retorno. Assim, o universo da pesquisa resultou 
em 144 matrizes curriculares de cursos de Pedagogia oferecidos por 
instituições públicas e privadas do Estado de São Paulo. Dessas, 137 
disponibilizaram a relação de disciplinas e as respectivas cargas ho-
rárias, e 07 disponibilizaram somente a relação das disciplinas. 

Para análise das matrizes foi elaborado um instrumento de coleta 
de dados constituído de duas partes, uma com os dados gerais da ins-
tituição e do curso e a outra com as categorias que foram construídas 
a partir da leitura inicial das matrizes. 

Os resultados evidenciam a insuficiência ou mesmo a inadequação 
dos atuais cursos de Pedagogia para formar professores polivalentes, 
uma vez que essa formação implica diferentes saberes: domínio das 
diversas áreas do conhecimento que compõem a base comum do currí-
culo nacional dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação 
Infantil e os meios e as possibilidades de ensiná-los, assim como a 
identificação de quem são os sujeitos (crianças, jovens e adultos) que 
aprendem e se desenvolvem nesses ambientes educacionais e escolares. 
Em especial, os da escola pública que, na atualidade, traduzem em 
seus cotidianos questões que envolvem e afligem a sociedade brasi-
leira, marcadamente desigual, multifacetada e diversa. Evidenciam, 
ainda, que a formação dos pedagogos no Estado de São Paulo, em 
sua grande maioria se mostra frágil, superficial, generalizante, sem 
foco na formação de professores, fragmentada e dispersiva. 

A seguir, serão apresentados dados obtidos na análise das ma-
trizes curriculares, e uma discussão sobre os principais problemas 
que envolvem a formação de pedagogos nos cursos de pedagogia 
conforme as atuais DCNs, de 2006. Embora a pesquisa tenha focado o 
curso como um todo, optamos por destacar a análise sobre a formação 
inicial do professor polivalente. 
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Os Cursos de Pedagogia no Estado de São Paulo — um retrato

Para um retrato possível dos cursos de pedagogia no Estado de São 
Paulo, os 144 cursos investigados serão apresentados inicialmente con-
forme três categorias: natureza administrativa (tabela 1); organização 
acadêmica (tabela 2); e tempo de integralização dos cursos (tabela 3). 

Em relação à natureza administrativa, particular ou pública (fe-
deral, estadual ou municipal), constatou-se que do total de 144 cursos 
pesquisados, 125 (86,8%) são oferecidos por instituições privadas e 
apenas 19 (13,2%) por públicas. Desses, 08 são ofertados por instituições 
estaduais, 02 por federais e 09 por municipais, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 1 
Distribuição das IES segundo sua Natureza Administrativa 

Natureza No de IES % de IES

Privada 125 86,80

Pública Municipal 9 6,25

Pública Estadual 8 5,56

Pública Federal 2 1,39

Total 144 100,00

Fonte: Elaboração própria.

Em relação à organização acadêmica das IEs — Universidade, 
Centro Universitário ou Faculdade — os 144 cursos se distribuem 
como segue:

Tabela 2 
Distribuição das IES segundo sua Organização Acadêmica

Tipo No de IES % de IES

Universidade 26 18,06

Centro Universitário 19 13,19

Faculdade 99 68,75

Total 144 100,00

Fonte: Elaboração própria.
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Quanto ao tipo de instituição, identificou-se que 99 cursos (69%) 
pertencem a Faculdade, 19 (13%) a Centro Universitário e 26 (18%) 
a Universidades. 

Os dados dessas Tabelas mostram que a expressiva maioria 
dos cursos de Pedagogia no Estado de São Paulo são oferecidos por 
instituições privadas, que somam 125 (86,80%), e por Faculdades e 
Centros Universitários (118 = 82%) nas quais a prática da pesquisa 
não é exigida pela legislação. 

A tabela 3, a seguir, apresenta a relação das instituições conforme 
a natureza administrativa e o tempo de integralização dos cursos em 
semestres.

Tabela 3 
Distribuição das IES segundo o Tempo de  

Integralização dos cursos por Natureza Administrativa.

Tempo de 
Integralização 
em Semestres

Total 
IES

%  
IES

Natureza administrativa

Pública 
Federal

Pública 
Estadual

Pública 
Municipal Privada

No. 
IES % No. 

IES % No. 
IES % No. 

IES %

06 47 32,6 — — — — 03 6,4 44 93,6

07 28 19,4 — — — — 01 3,6 27 96,4

08 67 46,6 — — 08 12,0 05 7,5 54 80,5

09 1 0,7 01 100,0 — — — — — —

10 1 0,7 01 100,0 — — — — — —

Total 144 100,00 02 1,4 08 5,5 09 6,3 125 86,8

Fonte: Elaboração própria. 

A tabela acima mostra que 47 cursos (32,6%) são oferecidos em 
06 semestres, desses 44 (93,6%) ocorrem nas instituições privadas. 
Somados aos 27 cursos que são oferecidos em 07 semestres por ins-
tituições da mesma natureza, conclui-se que 71 cursos oferecidos 
por instituições privadas têm duração de 03 anos ou 03 anos e meio, 
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mínimos exigidos pela Resolução CNE/CP nº 2/2002 (Brasil, 2002a)3. 
Esse total (71) é superior ao total de cursos oferecidos por instituições 
privadas em 08 semestres (54). Portanto, prevalecem nas instituições 
privadas cursos com duração inferior a 04 anos. 

Dentre as públicas, apenas 04 (municipais) oferecem curso em 
03 anos ou 03 anos e meio. Nos 15 cursos restantes, oferecidos por 
instituições públicas, o tempo de integralização em sua maioria é 
superior a 08 semestres (13 instituições com 08 semestres; e 02 com 
09 e 10 semestres). Portanto, em 04 anos ou mais. 

Esses dados confirmam os estudos de Gatti e Barreto (2009), 
que teve por amostra 71 cursos presenciais de Pedagogia do país, e 
de Libâneo (2010), que teve por amostra 25 cursos de Pedagogia do 
Estado de Goiás. A formação do Pedagogo no país (e em São Paulo 
com 144 instituições ora analisadas) ocorre, predominantemente, em 
instituições privadas, e em sua maioria Faculdades e Centros Univer-
sitários, com duração menor do que 4 anos (ou 8 semestres). 

Na mesma direção o estudo realizado por Leite e Lima (2010), 
que analisou 1.424 cursos de Pedagogia no Brasil, conclui que a região 
Sudeste é a região que mais oferece cursos dessa natureza no país, 
com oferta concentrada no Estado de São Paulo, sendo que, em 2008, 
90% desses cursos eram oferecidos por instituições privadas. 

Matriz curricular dos cursos de Pedagogia:  
o que os dados indicam 

Para a análise das matrizes curriculares dos 144 cursos foram 
definidas 09 categorias e suas subcategorias, construídas a partir das 
próprias matrizes, e apresentadas no quadro 1, a seguir.

3. As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada em nível 
superior, instituídas pela Resolução CNE/CP nº 2/2015 (BRASIL, 2015), ampliam esse mínimo 
para 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, com duração mínima de 
8 (oito) semestres em 4 (quatro) anos, para todas as Licenciaturas que formam professores para 
a Educação Básica. (BRASIL, 2015, p. 11).
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