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RESUMO 

A identidade do pedagogo é questionada desde a sua criação por razões que 
descaracterizavam a graduação. Com o passar do tempo, houve modificações 
a favor do curso. Hoje, pode-se dizer que, em partes, esta identidade foi 
definida através de manifestações ocorridas. Devido a isso, é importante 
conhecer o olhar dos discentes sobre esta questão, pois somente assim o 
curso irá se moldando até chegar a satisfazer os educadores. Este trabalho 
teve como meta investigar a visão dos alunos do curso de pedagogia de uma 
faculdade privada no norte do Paraná em relação à identidade do pedagogo. 
Desta forma, foram efetuadas pesquisas bibliográficas acerca da história do 
curso de pedagogia no Brasil, assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais 
e os componentes chaves da sua identidade: o campo de conhecimento, o 
âmbito de atuação, o currículo, analisando a visão dos discentes que cursam 
pedagogia sobre essas questões. Para isso, a pesquisa de campo foi realizada 
através de questionário e em uma faculdade privada, envolvendo 70 alunos de 
pedagogia. Observou-se que a maioria dos educandos conhece a história do 
curso, assim como as Diretrizes que o regem e concordam que a maioria das 
questões relacionadas a identidade já estão resolvidas. Entretanto, o aspecto 
mais importante desta pesquisa é a conscientização de que quanto mais lutas 
e manifestações forem travadas a favor da graduação, será um ponto a favor 
da formação. 
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ABSTRACT 

The identity of the pedagogue is questioned since its inception by reasons that 
decharacterize the graduation. Over time there has been changes in favor of 
the course. Today, we can say that , in part, this identity is defined by events 
occurred. Because of this it is important to know the vision of the students on 
this issue , because only this way the course will be shaping up to satisfy the 
teachers . This study was aimed to investigate the view of students of pedagogy 
of a private college in northern Paraná in relation to the identity of the 
pedagogue. For this, literature searches were performed on the history of 
pedagogy course in Brazil, as well as the National Curriculum Guidelines and 
the key components of their identity: the field of knowledge, the scope of work 
and the curriculum. Besides that, consider the views of students who are 
studying Pedagogy on these issues. For this, the field research was conducted 
through a questionnaire and a private college, involving 70 education students. 
Thereby, it was observed that most students know the history of the course, as 



well as the guidelines that govern and agree that most of the issues related to 
identity are already resolved. However, the most important aspect of this 
research is the realization that the more fights and demonstrations are waged in 
favor of graduation, will be a point in favor of training.  

Keywords: Pedagogy. Identity. Students. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde sua colonização, o Brasil vem sofrendo com a ignorância de 

seus governantes em relação à educação. Pouco se avançou desde que os 

portugueses adentraram ao solo Tupiniquim. Houve várias influências para esta 

não progressão, porém, a maior delas, o descaso com o conhecimento, já que, 

segundo Garcia (1980), o processo educativo era usado somente como meio 

dos setores dominantes para a dominação política e controle social. 

Nestas circunstâncias, Silva (2006) discorre que o curso de pedagogia 

foi instituído na sociedade por ocasião da organização da Faculdade Nacional 

de Filosofia, da Universidade do Brasil, através do Decreto Lei n. 1.190 de 4 de 

abril de 1939. A partir deste momento, começa a discussão sobre a sua 

identidade, já que o pedagogo não possuía suas funções definidas. A mesma 

autora menciona que se criou um bacharel em pedagogia sem apresentar 

elementos que pudessem auxiliar na caracterização desse novo profissional. 

Apesar de quase ser extinto, o curso de pedagogia tornou-se a base 

dos estudos relacionados a educação. Hoje, o pedagogo é profissional 

essencial para o andamento de uma escola. Além disso, abriram-se outros 

campos para sua atuação: empresas, hospitais, ONG’S, podendo tanto lecionar 

quanto coordenar a equipe de docentes. 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a visão dos alunos do 

curso de pedagogia de uma faculdade privada no norte do Paraná em relação 

à identidade do pedagogo, tendo como objetivos específicos: estudar sobre a 

história da pedagogia no Brasil, papel do pedagogo na atualidade, curso 

superior; pesquisar regulamentações e diretrizes acerca do curso de 

pedagogia; conhecer e analisar como os alunos do curso de pedagogia veem a 

identidade do pedagogo; pesquisar o conhecimento dos alunos acerca da 

história do curso de pedagogia no Brasil; analisar os dados coletados com base 

na fundamentação teórica. 



 A pesquisa de campo foi realizada com acadêmicos do curso de 

pedagogia de uma faculdade privada, de uma cidade do norte do Paraná, 

utilizou-se o questionário como instrumento para coleta de dados. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

O curso de pedagogia foi introduzido a Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade do Brasil em 1939, formando os chamados “técnicos em 

educação”.Naquele momento histórico, não havia um campo de atuação para o 

pedagogo, e a sua linha de estudo era considerada ausente. Nem mesmo o 

curso normal era visado somente para esta graduação, já que para lecionar no 

mesmo era necessário qualquer curso superior. Silva (2006) complementa que 

como consequência deste questionamento, outras dúvidas foram surgindo, 

como a questão do currículo inapropriado e a desagregação bacharelado-

licenciatura referente aos componentes conteúdo e método. 

Em 1962 Valnir Chagas redigiu o parecer CFE n. 251/62, porém, Silva 

(2006) afirma que Valnir Chagas adiou a redefinição da graduação e não 

intercedeu nas questões da identidade. 

Já o parecer CFE n. 252/69 objetivava a formação de professores para 

o ensino normal e de especialistas para as atividades de orientação, 

administração, supervisão e inspeção no âmbito de escolas e sistemas 

escolares conforme menciona Silva (2006). 

Nas décadas de 1980 e 1990, houve vários debates acerca da 

graduação em pedagogia. No início, professores e estudantes universitários 

pediam pela reformulação dos cursos de formação de educadores no Brasil, 

pois para Silva (2006) a documentação constitui importante fonte de referência 

a respeito da questão da identidade do pedagogo e do curso de pedagogia. 

No ano de 1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBN), Lei Federal nº 9.394/96, onde direcionou o cenário da 

formação de educadores. Todavia, esta Lei acarretou discussões ainda 

maiores. As críticas às DCNs vão desde a formatação até textos que divergem 

de outros oficiais. 

Apesar das Diretrizes deixarem a desejar em alguns aspectos, o 

pedagogo passou a conquistar o seu papel dentro de vários segmentos, até 



mesmo o não escolar, sendo então um profissional multifacetado. Na sua área 

de atuação, revelou-se peça chave para o sucesso na aprendizagem. 

O campo de conhecimento da pedagogia é amplo já que ocorre em 

vários lugares, não somente na escola. Para Pimenta (2002) seu objeto de 

estudo, a educação ou a prática educativa compreende o conjunto de 

processos, influências, estruturas, ações, que intervêm no desenvolvimento 

humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e 

social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais, 

visando a formação do ser humano.  

Sobre o currículo do curso Pimenta (2002) acredita que currículo e 

ensino são situações que estão sempre historicamente localizadas, pois são 

práticas sociais que possuem um imanente caráter político, modificando os 

sujeitos que intervêm nas práticas e sendo estes por elas transformados. 

Mas afinal, quem é o pedagogo? É o profissional que atua em várias 

instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e 

aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, 

tendo em vista, objetivos de formação humana, previamente definidos em sua 

contextualização histórica (LIBÂNEO, 2001). 

 

CONCLUSÃO 

Por meio desta pesquisa, a presente autora analisou os saberes dos 

acadêmicos sobre o curso, já que é importante para os mesmos conhecerem o 

histórico, as Diretrizes, o campo de atuação, conhecimento e currículo, pois 

somente desta maneira poderão colaborar com a melhoria da graduação 

através de novas ideias e sugestões. 

Ao adentrar à faculdade, a maioria dos estudantes conheciam o mínimo 

do que é ser pedagogo. Isto já é louvável, levando em conta que alguns 

chegam a graduação jovens e não reconhecem a área que estão estudando. 

Concordando com esta afirmação, a maior parte também confirma que 

compreende o histórico do curso, assim como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Em contrapartida, foram unânimes ao afirmar que a educação é o 

campo de conhecimento da pedagogia. 

Em relação às perguntas feitas sobre a base da pedagogia, todos 

concordaram que a docência e a gestão podem ser consideradas.  



O campo de atuação passou a ser vasto a partir das reivindicações 

feitas ao longo dos anos. Na atualidade, todos os discentes concordam com 

esta afirmação, já que o pedagogo atua em várias instâncias relacionadas à 

educação e ao ensino-aprendizagem. 

Os alunos mostraram-se satisfeitos também com o currículo do curso, no 

qual concordam que este abrange todas as práticas educativas e, ao fim do 

curso, consideram-se aptos a todos os segmentos da pedagogia. 

A pedagogia ocupa um papel importante na sociedade, pois influencia 

não só a questão da aprendizagem, mas os valores, a cidadania e a identidade 

de cada indivíduo. Os processos de desenvolvimento de pessoas estão 

intimamente relacionados com a educação. Educar significa extrair, trazer, 

arrumar. Entre outros termos, representa a necessidade de trazer de dentro do 

ser humano para fora dele as suas potencialidades interiores (CHIAVENATO, 

1999). 
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