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INTRODUÇÃO 

Este projeto visa reconstituir a história do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia do Centro Universitário Geraldo Di Biase - UGB, que próximo a completar 

50 anos de funcionamento vêm contribuindo com a formação de pedagogos e 

docentes da região e, do mesmo modo, com o fortalecimento do nome da Instituição 

desde a sua criação em 1968, com seus projetos de extensão e ensino de 

qualidade. 

O curso iniciou em Barra do Piraí e seu primeiro ato autorizativo ocorreu em 

1972, pela Portaria 70.995 e em 1978, a Portaria 81.282 autorizava também o 

funcionamento do curso na Unidade Volta Redonda.  

Espera com este estudo reconstruir para preservar a memória histórica do 

curso porque se propõe a realizar uma pesquisa que envolva tanto a análise de 

documentos quanto o testemunho de professores, funcionários e estudantes do 

curso, antigos e atuais. Os entrevistados contarão diferentes histórias e emitirão 

opiniões diversas sobre o mesmo assunto, o que possibilitará a elaboração dos 

perfis do pedagogo construídos ao longo desses 50 anos, evidenciando, assim, as 

múltiplas identidades existentes neste contexto. As fontes documentais, arquivadas 

na instituição e/ou as oferecidas pelos entrevistados, poderão contribuir para ampliar 

e enriquecer a história do curso de licenciatura em Pedagogia. 

O Decreto-lei n. 1.190/1939 regulamentou, pela primeira vez, o curso de 

Pedagogia no Brasil, quando organizou a Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de 

Janeiro e determinou que aquela instituição teria como finalidades “preparar 

trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades de ordem 

desinteressada ou técnica;preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e 

normal e realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, que constituam objeto 

de ensino” (BRASIL, 1939, Art. 1º, alíneas a-c). 

O curso de Pedagogia foi, inicialmente, organizado em três anos contendo as 

seguintes disciplinas: Complementos de matemática, História da filosofia, Sociologia, 

Fundamentos biológicos da educação, Psicologia educacional, Estatística 

educacional, História da educação, Fundamentos sociológicos da educação, 

Psicologia educacional, Administração escolar, História da educação, Psicologia 

educacional, Administração escolar, Educação comparada, Filosofia da educação. 

Os concluintes, à época, receberiam o diploma de Bacharel em Pedagogia e 

poderiam exercer o cargo de “Técnicos de educação” (BRASIL, 1939, Art. 51, alínea 



c). O mesmo Decreto-lei, criou o curso de Didática, com duração de um ano, que 

conferia aos Bacharéis em Pedagogia e a outros profissionais, o Diploma de 

Licenciatura, permitindo-lhes lecionar para as disciplinas para as quais eram 

formados.  

Inicialmente, portanto, o curso de Pedagogia preparava os profissionais para 

exercerem funções de administração, planejamento, orientação, inspeção e 

avaliação do desempenho de alunos e docentes e de pesquisa educacional no 

Ministério da Educação e nos órgãos de ensino dos demais entes federados. Para 

exercer a docência das disciplinas pedagógicas no Curso Normal de nível 

secundário, o bacharel em pedagogia deveria frequentar o curso de Didática.  

Em 1961, a educação nacional passou por uma reforma quando a Lei 4.024, 

que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) foi sancionada pelo 

Presidente da República, após ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. A 

LDBEN manteve a mesma estrutura do Decreto-lei para os cursos de Pedagogia, 

criando, entretanto, a formação de Orientação Educativa e de Inspeção (BRASIL, 

2005, p. 3). 

Em 1961, o Conselho Federal de Educação (CFE) fixou o currículo mínimo 

para o curso de bacharel em Pedagogia, mas permitindo que as instituições 

acrescentassem outras duas segundo suas próprias necessidades. O Parecer CFE 

n. 251 de 1962 manteve o esquema de três anos para o Bacharelado e mais um ano 

de Didática para a Licenciatura. No ano de 1962, o Parecer CFE n. 292 previu para 

as Licenciaturas as disciplinas de Psicologia da Educação, Elementos de 

Administração Escolar, Didática e Prática de Ensino, instituindo nesta última o 

Estágio Supervisionado (BRASIL, 2005, p. 3).  

A reforma universitária realizada pela Lei 5.540/1968 criou as habilitações de 

planejamento, supervisão, administração, inspeção e orientação no âmbito de 

escolas e sistemas escolares e denominando os profissionais formados nessas 

áreas como “especialistas” (BRASIL, 1968, Art. 30), embora não especificasse se 

tratar do curso de Pedagogia, pois indicava, apenas, que para estas funções 

deveriam ser realizadas em nível superior. Posteriormente, o Parecer CFE n. 

252/1969 esclareceu e regulamentou a formação de especialistas, indicando o 

currículo mínimo para o curso de Pedagogia, assim como as Habilitações de 

Orientação, Administração, Supervisão e Inspeção Escolar e Magistério de 2o grau. 

Ao instituir a habilitação de Magistério de 2º Grau, o parecer inclui a Licenciatura nos 



cursos de Pedagogia. A partir de então, Bacharelado e Licenciatura passaram a 

compor um único “Curso de Pedagogia”, com 4 anos de duração.  

De 1968 aos dias atuais, o Curso de Pedagogia vem passando por mudanças 

significativas, que reconfiguraram sua organização, currículo e possibilidades de 

formação docente e de pesquisadores em educação. Foi neste contexto que nasceu 

o curso de Pedagogia do UGB e é sobre esta história que desejamos resgatar neste 

Projeto de Iniciação Científica, consoante aos objetivos que se seguem.  

 

 

OBJETIVOS 

Este Projeto de Iniciação Científica tem por objetivo geral reconstituir a 

trajetória do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário Geraldo Di 

Biase – UGB, desde a sua criação aos dias atuais, utilizando os procedimentos de 

pesquisa documental e de história oral. Para tanto, pretende empreender os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Comparar a documentações normativas referentes às políticas que incidiram 

sobre o curso de Licenciatura em Pedagogia de 1968 a 2016 e os 

documentos escritos arquivados no setor específico da instituição, analisando 

a organização e a estrutura do curso ao longo do período estudado. 

 Analisaros Projetos Pedagógicos, as matrizes curriculares, bem como os 

planos de ensino, com vistas à compreensão da filosofia, princípios e bases 

curriculares do curso. 

 Compreender a relação entre Memória e Educação por meio da reconstituição 

histórica do Curso utilizando-se as entrevistas com gestores, professores, 

estudantes, funcionários (antigos e atuais) e pessoas que direta ou 

indiretamente estiveram vinculadas ao Curso de Licenciatura em Pedagogia 

do UGB ao longo do período estudado. 

 

Por meio dos avanços e resultados do estudo realizado, espera-se contribuir 

para a construção de conhecimentos históricos sobre a Pedagogia, assim como 

destacar a relevância do curso para a formação inicial e continuada de professores 

da região.  

 



JUSTIFICATIVA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A primeira justificativa para a elaboração e execução deste Projeto de 

Iniciação Científica decorre de sua relevância para o Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, tendo em vista o cinquentenário da Fundação Educacional Rosemar 

Pimentel, mantenedora do Centro Universitário Geraldo Di Biase e do próprio curso, 

que teve sua primeira turma iniciada no ano de 1968.  

Reconstruir sua história por meio de documentos e narrativas de gestores, 

professores, estudantes e membros da comunidade poderá contribuir com a 

preservação da história do curso, uma vez que os relatos fornecerão diferentes 

opiniões sobre o tema proposto, o que evidencia as múltiplas identidades do 

pedagogo, construídas ao longo desses 50 anos.  

Por reunir duas modalidades de pesquisa – documental e história oral – os 

resultados do estudo estarão contribuindo não apenas para a reconstrução da 

história do curso como, também, para a valorização da trajetória pessoal dos 

entrevistados, principalmente daqueles que, mesmo distante da instituição, ainda 

guardam em sua memória o aprendizado e a convivência humana que o curso lhes 

possibilitou, fortalecendo os vínculos existentes entre o passado e o presente. 

O estudo justifica-se, do mesmo modo, porque pode contribuir para a 

problematização de questões educacionais, culturais e sociais que envolvem o curso 

de Licenciatura em Pedagogia, na medida em que possibilita a discussão de 

aspectos filosóficos, políticos, sociológicos, históricos e legais que o envolveram ao 

longo de sua existência. A problematização desses aspectos contribui para o 

contexto acadêmico, porque permite a percepção de que o Curso de Licenciatura 

em Pedagogia e o UGB, não estão apenas localizados em um espaço físico, mas 

trazem em si as histórias de vida de pessoas da comunidade local e regional, 

permitem a troca de conhecimentos e saberes teóricos e práticos, favorecem 

reflexões éticas, permitem o diálogo e a solução de conflitos e, por fim, se constitui 

em um local de humanização.  

Pesquisar instituições escolares, e no caso, um curso no contexto de uma 

instituição, é uma maneira de estudar também a história da educação brasileira, 

tendo em vista que, ao fazer parte de um sistema educacional, carrega em seu 

interior os valores de uma época, o contexto político e social no qual esteve ou está 

inserido e permite, segundo Buffa (2002, p. 26) “[N1]superar a dicotomia entre o 



particular e o universal, o específico e o geral, o concreto e o conceito, a história e a 

filosofia”.  

Estudos realizados sobre a história de instituições educativas geram reflexões 

e entendimentos sobre diferentes modos de organização, currículo e cultura que 

contribuem para a elaboração de significados, porque buscam retratar uma realidade 

com o máximo de fidelidade possível a estudos documentais associados à 

realização de procedimentos de história oral.  

Pesquisar a história de instituições escolares é considerada uma renovação 

metodológica e teórica e se constitui uma renovação no campo educacional. 

Pesquisar a história de instituições educativas é apreender elementos que se 

passam no interior dessas escolas, e que lhes conferem identidade, dando-lhes “um 

sentido único no cenário social do qual fez ou ainda faz parte, mesmo que ela tenha 

se transformado no decorrer do tempo” (GATTI JUNIOR, 2002, p. 20). 

No caso deste estudo, reconstruir a história do curso de Licenciatura em 

Pedagogia do UGB, permitirá que se configure o perfil do curso, dando-lhe uma 

identidade no contexto regional, no qual se apresentam diversos cursos 

semelhantes, mas que trazem em si, suas próprias características organizacionais. 

Situar o curso no contexto regional é atribuir-lhe a identidade que garante a sua 

singularidade. Portanto, este estudo favorece a compreensão do “[...] papel dos 

agentes, grupos e classes sociais que são envolvidos no mesmo processo, no qual 

circula esse conhecimento [...]” [N2](LAPA, 1976, p. 20). 

 

A singularidade de uma determinada instituição societária exprime os 
seus elementos internos (constituição jurídica, objetivos sociais, 
representações políticas etc.) que a distinguem das outras 
instituições e são, por conseguinte, exclusivos dessa instituição e 
não de outra qualquer (BITTAR; FERREIRA JR, 2009, p. 501). 

 

Embora sejam considerados como uma inovação no campo da historiografia 

educacional, alguns estudos sobre instituições educativas ou, especificamente, um 

de seus cursos já foram realizados. Um exemplo é o trabalho realizado por Sheen 

(2000) que estudou a origem de algumas universidades a partir do contexto histórico 

e político. A autora realizou sua pesquisa sobre a criação da Universidade Estadual 

de Londrina, Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, primeiras universidades do estado do Paraná.  



Outro exemplo é o estudo realizado por Machado (2002), que pesquisou 

sobre a identidade institucional da PUC-Campinas no recorte temporal 

compreendido entre 1968 e 1981, no qual a autora utilizou como fontes os Projetos 

Pedagógicos das Unidades da instituição.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Como assinalado anteriormente, este Projeto de Iniciação Científica pretende 

realizar um estudo de caráter histórico, utilizando-se a pesquisa documental e a 

história oral. Em razão disso, o trabalho a ser empenhado se configura como uma 

pesquisa qualitativa, na qual prepondera os aspectos subjetivos e interpretativos, 

prevendo na análise hermenêutica dos dados coletados, a explicitação da 

complexidade da realidade.   

A pesquisa de caráter histórico se realiza quando há a pretensão de “procurar 

saber”, “informar-se” sobre um acontecimento em determinado local, em um dado 

tempo, seja no passado ou no presente, consoante o significado grego do termo 

história. Quando se faz uso da história oral, o que se pretende é encontrar a 

relevância da instituição para o contexto no qual se insere, visto que os dados 

coletados nos documentos e os relatos de experiência pessoal se inter-relacionam e 

formam um conjunto de saberes qualitativos na visão da própria história (SCHAFF, 

1995).  

 

Por meio da história, pessoas comuns procuram compreender as 
revoluções e mudanças por que passam em suas próprias vidas: 
guerras, transformações sociais como as mudanças de atitude da 
juventude, mudanças tecnológicas como o fim da energia a vapor, ou 
migração pessoal para uma nova comunidade. (THOMPSON, 2002, 
p. 21) 

 

A história possui função social relevante, na medida em que dá aos indivíduos 

a possibilidade de relacionarem-se com o contexto no qual estão inseridos, 

conscientizando-os de suas raízes pelo conhecimento de sua própria história. As 

pessoas conseguem perceber as mudanças por que passam elas próprias e a 

sociedade em que vivem possibilitando, assim, a compreensão do mundo que cerca, 

seja político, social, cultural ou individual. De acordo com Thompson, a história oral é 

uma das maneiras que os historiadores utilizam para promover o registro das 



histórias de vida pessoal, local e/ou institucional, que favorece a relação dos sujeitos 

que dela participam com a finalidade social da história.  

Fazer uso também da pesquisa documental implica em[N3] utilizar-se da 

contida nos documentos, por meio das informações que trazem e que se pode dele 

extrair. O uso desse tipo de pesquisa justifica-se, portanto, porque possibilita o 

entendimento do objeto de estudo por meio da reconstrução histórica e sociocultural. 

Le Goff, em seu verbete sobre[N4] o documento-monumento assinala: 

 
O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades 
históricas para impor o futuro – voluntária ou involuntariamente – 
determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um 
documento-verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao 
historiador não fazer o papel de ingênuo. Os medievalistas, que tanto 
trabalharam para construir uma crítica – sempre útil, decerto – do 
falso, deve superar esta problemática, porque qualquer documento é, 
ao mesmo tempo, verdadeiro – incluindo talvez sobretudo os falsos – 
e falso, porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, 
uma aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por 
desmontar, demolir esta montagem desestruturar esta construção e 
analisar as condições de produção dos documentos-monumentos. 
(LE GOFF, 2003, p. 538)  

 

A partir dessa afirmação é possível inferir que, para Le Goff, a História é 

uma construção e a verdade absoluta não existe, como se acreditava no passado. A 

verdade é provisória e por isso precisa ser desmistificada. O autor apresenta em seu 

trabalho a necessidade de a história retificar a memória – seja individual ou coletiva 

– porque a memória é produzida na luta entre as forças sociais de poder.  

 

[...] tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos 
e os silêncios da história são reveladores destes mecanismos de 

manipulação da memória coletiva. (LE GOFF, 2003, p. 422) 
 

Nada mais apropriado para um estudo que pretende, de certo modo, 

contribuir com novos conhecimentos para a História da Educação, tendo em vista a 

associação entre a pesquisa documental e a história oral. Ao realizar tal associação, 

é possível que o documento analisado venha retificar a memória individual ou 

coletiva por meio dos relatos dos sujeitos envolvidos neste empreendimento.   

Este estudo fundamenta-se metodologicamente na compreensão de que a 

historiografia busca reunir o discurso e o real, por isso tem a tarefa de procurar os 



laços que os tornam articulados, isto é, o historiador precisa analisar as fontes de 

modo a compreender as relações entre os discursos e o real, como sugere Michel 

de Certeau (2010) no prefácio à segunda edição de seu livro A escrita da História: 

 

A historiografia (quer dizer “história” e “escrita”) traz inscrito no 
próprio nome o paradoxo – e quase o oximoron – do relacionamento 
de dois termos antinômicos: o real e o discurso. Ela tem a tarefa de 
articulá-los e, onde este laço não é pensável, fazer como se os 
articulasse. Da relação que o discurso mantém com o real, do qual 
trata, nasceu este livro. (destaques do autor) (CERTEAU, 2010, p. 
11) 

 
Não se pretende incorrer no erro do historicismo que apenas descreve a 

história, mas sim, estudar as ideias analisando os discursos, relacionando-os ao 

contexto histórico e ao local em que foram construídos.  

A partir da leitura dos objetivos da pesquisa, podem-se perceber diferentes 

etapas que, embora intimamente entrelaçadas, demandam estratégias específicas 

de abordagem metodológica.  

Na primeira[N5] etapa, pretende-se realizar um estudo exploratório com vistas 

elaboração de uma síntese acerca do conhecimento sobre a relação entre Memória 

e Educação, por meio de leituras em fontes bibliográficas, tomando por base os 

teóricos que trataram do tema e já assinalados nas seções anteriores. Pretende-se, 

também, explicitar a relação e a necessidade da associação entre a pesquisa 

documental e a história oral que embasa este projeto.  

A segunda etapa requer que se realize um levantamento de dados sobre o 

curso de Licenciatura em Pedagogia, suas bases legais, os documentos de registro 

arquivados no UGB e os documentos oferecidos pelos entrevistados, de modo a 

preparar o acervo documental existente, para[N6] a análise e interpretação dos 

coletados. Poderão ser utilizados como fontes os seguintes documentos: Projeto 

Pedagógico do Curso, Diários de Classe, Matrizes curriculares, Legislação vigente à 

época, tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 

filmes, fotografias, relatórios, vídeos, etc. Neste momento da pesquisa, será 

discutida a problemática que envolve a pesquisa, bem como será construído um 

modelo de análise dos dados coletados. 

As entrevistas com os envolvidos na pesquisa (gestores, professores, 

funcionários, estudantes e pessoas comunidade) constituem a terceira etapa da 



pesquisa. Para a consecução desta etapa implica delinear os procedimentos a 

serem adotados para a sua execução:  

a) elaboração de um plano de trabalho da equipe pesquisadora; 

b) gravação das entrevistas; e, 

c) estabelecimento do documento escrito: transcrição e textualização. 

 

Ressalte-se que a realização desta etapa implica na disponibilização do 

projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do UGB/FERP 

sua aprovação.   

Na quarta etapa da pesquisa, todos os dados coletados nas etapas anteriores 

serão examinados. É neste momento que os dados serão interpretados e o corpus 

documental gerados[N8] nas etapas anteriores servirão à elucidação do objeto de 

deste Projeto de Iniciação Científica. 

Por fim, a quinta e última etapa, é o momento da devolução social, ou seja, 

servirá para a elaboração do relatório final da pesquisa, assim como de trabalhos 

acadêmicos a serem divulgados em encontros de iniciação científica, entre outros 

eventos.  

No interior do grupo de pesquisadores deste PIC poderão surgir subprojetos a 

serem realizados a partir de um plano de trabalho específico. 
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