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RESUMO 

A intenção deste trabalho é apresentar os resultados de uma pesquisa 

que teve como principal objetivo analisar as políticas oficiais brasileiras 

destinadas a formação do Pedagogo, bem como expectativas e desafios 

relacionados ao em exercício da docência e o lugar que esse profissional ocupa 

na sociedade. Para tanto, examinaremos as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o curso de Graduação em Pedagogia (DCNP) 2006, o Plano Nacional de 

Educação (PNE) de 2014 a 2024. Á luz de (GATTI, 2010; LIBÂNEO, 2006; 

OZGA, 2000) discutiremos os desafios do ofício docente. A investigação denotou 

dentre os profissionais entrevistados, que, apesar das dificuldades encontradas 

nas salas de aula, estes profissionais demonstraram que concretizaram o sonho 

em ser professores, se sentem desafiados e têm esperança que a profissão pode 

quebrar estereótipos advindas da sociedade. 

 

Introdução 

 

A situação do Pedagogo no Brasil no que concerne a formação no Ensino 

Superior parece bastante paradoxal: de um lado a conquista da importância 

jurídica referente ao documento legal das (DCNs) 2006 do curso de Pedagogia 

que traz a discussão sobre a formação específica deste profissional, teórica e 

prática que apesar das medidas práticas pelos órgãos responsáveis, segundo 

estudos, persistem a baixa qualidade na formação do Pedagogo, por outro lado, 

persiste os desafios encontrados na atuação deste profissional. 

Este estudo procura analisar os documentos oficiais destinados a 

formação do Pedagogo desde da década de 90 até os dias atuais sobre os 

desafios de legitimar este profissional, as  literaturas de (GATTI, 2010; LIBÂNEO, 

2006; OZGA, 2000) que discutem a formação e atuação deste profissional, na 

tentativa de entender, as relações entre a formação e a prática, identificando 

expectativas e desafios relacionados ao dia a dia do professor. 

Para as análises das pesquisas em literaturas bem como das 

documentações legais referente a formação e atuação do Pedagogo, é 

necessário um olhar atento entre dois pontos de vista, o primeiro refere-se a 



questão da temporalidade e a segunda sobre o contexto, social e histórico para 

compreendermos como o país foi trabalhando, justificando e delimitando o direito 

na formação do Pedagogo em nível Superior, seja na rede pública ou particular.  

Por delimitação de tempo/espaço, torna-se evidente as limitações 

profundas dos documentos e autores citados, para tanto daremos ênfase nos 

documentos: (LDB 9394/96; DCNP, 2006; PNE, 2004) relacionando os autores 

citados acima, analisaremos a formação do profissional Pedagogo, suas 

expectativas e a prática no dia a dia. 

Para esta pesquisa, foi aplicado um questionário com seis perguntas 

abertas para três professores que exercem a profissão com enfoque: a) a tomada 

de decisão pela escolha do magistério; b) as expectativas em relação ao curso 

de formação da  carreira  docente;  c) quais  os  desafios  encontrados  na 

profissão e qual o sentimento em relação à valorização da docência.  

A investigação revelou que apesar dos desafios encontrados na formação 

do professore, como por exemplo, desprestígios do ofício, baixa remuneração 

salarial, os professores, demonstraram que concretizaram o sonho de ser 

professores, e que ainda têm esperança na profissão.  

 

Contexto histórico da formação do Pedagogo 

Antes e após a aprovação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/96), no Brasil houve um movimento de vários estudiosos e 

pesquisadores da educação referente ao curso de Pedagogia, a crítica se dava 

a redução para formação do profissional somente para a Educação Infantil e 

Séries Iniciais. Sobre a formação do Professor adotado ao longo da história:  

 

É preciso compreender que a cada etapa de desenvolvimento 
social e econômico correspondem projetos pedagógicos, aos quais 
correspondem perfis diferenciados de professores, de modo a atender 
às demandas dos sistemas social e produtivo com base na concepção 
dominante. A primeira questão a elucidar diz respeito às mudanças 
ocorridas no mundo do trabalho e suas decorrências para a educação 
e para a formação do professor. (KUENZER, 2000, p. 166). 

 

A recente reforma do Ensino se instaura pela LDBEN 9394/96 e a formação de 

professores ganha um capítulo próprio: 

                   Art.67- os sistemas de ensino promoverão a valorização 
dos profissionais de educação, assegurando-lhes: [...] 
aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 



periódico para esse fim; [...] período reservado a estudos, 
planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho.                      
                     [...] a atualização, o aprofundamento dos conhecimentos 
profissionais e o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o 
trabalho educativo deverão ser promovidos a partir de processos de 
formação continuada que se realizarão na escola onde cada professor 
trabalha e em ações realizadas pelas Secretarias de Educação e 
outras instituições formadoras, envolvendo e equipes de uma ou mais 
escolas. (BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, as propostas expressas no documento é a superação da 

desvalorização do professor, portanto, as normas e a realidade da formação do 

profissional, estão caminhando para um progresso de melhoria, graças aos 

movimentos da educação e os movimentos sociais da educação tornou-se 

premissa a construção de uma identidade para a profissão do professor.  

Também foi instituída na LDBEN 9394/96, a elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNP) e o Plano Nacional 

de Educação ambos efetivados pela Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 

2006 (BRASIL, 2006). Compreendemos que para aprovação das DCNP (2006), 

houve um movimento por parte da Comissão de Especialistas de Pedagogia em 

nível nacional, por meio de debates, manifestações públicas para um processo 

de abertura democrática. 

Ao explorarmos o documento DCNP (2006), a evidência sobre a docência 

como base na formação do Pedagogo é clara, pois define os conhecimentos a 

serem trabalhados e as competências do pedagogo em outras áreas nas quais 

sejam previstos os conhecimentos pedagógicos. 

                         Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de 
Pedagogia aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência 
na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como 
em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (BRASIL, 2006). 
                          Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um 
repertório de           informações e habilidades composto por pluralidade 
de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 
proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, 
pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética 
(BRASIL, 2006). 

Os artigos consolidam a formação do exercício da docência, destacando 

as competências e habilidades como pressupostas de formação do docente 

desenhando um novo perfil deste profissional. 

Desafios do professor 



Entendemos que a formação do pedagogo e a prática docente têm sido um dos temas 

refletidos por pesquisadores afim de obter melhorias no processo de ensino/aprendizagem. 

Segundo (LIBÂNEO, 2006, p. 844).  

....no artigo 4º, parágrafo único, estabelece-se que as atividades 
docentes, além obviamente das funções de magistério fixadas no caput 
do artigo, compreendem, também, a “participação na organização e 
gestão de sistemas e instituições de ensino” relacionadas com 
atividades de planejamento, coordenação, avaliação,produção e 
difusão do conhecimento educacional, “em contextos escolares e não-
escolares”. 

 

Segundo Libâneo (2006), não há uma precisão sobre o profissional 

Pedagogo, para ele, fica uma lacuna ao se referir ao ofício e que a formação 

possui um perfil mais técnico do que formativo. 

A pesquisadora OZGA, 2000, contribui com uma questão bastante 

relevante e importante para os professores, mas que às vezes fica impercebível 

aos olhos desses profissionais. Para a autora, os profissionais desta área não 

têm conhecimento político do seu ofício, a autora faz uma crítica aqueles que 

entendem políticas como somente ações governamentais para alcançar 

determinados objetivos educacionais, a mesma pensa e entende a política como 

um processo que envolve múltiplos atores: instituições, salas de aula, 

professores, pais departamentos regionais de educação, etc. 

Este assunto é um terreno de conflitos, que ocupam lugar em órgãos 

centrais e que defende a ideia que os professores são influenciados pelas 

políticas, mas não podemos esquecer que também há professores de 

resistências referente a relação e aprendizagem entre professor e aluno. 

....tentativa de esvaziar o significado do que outrora eram conceitos 
centrais à organização da vida pública (por exemplo, cidadania, 
igualdade, justiça – mas também profissionalismo) e a sua substituição 
por termos vazios de significado, como cliente, consumidor, acionista, 
excelência, liderança, desempenho. (OZGA, 2000, p 27/28). 
  

Para a autora, a troca dos conceitos centrais para o ofício do profissional, 

na perspectiva dessa autora, os valores foram trocados por termos ocos, o 

pedagogo crítico que conhece, seus direitos e seus deveres, entende as 

questões do campo das políticas que atua ao qual poderá contribuir na formação 

crítica do alunado e na sua própria formação continuada. 

Para Gatti (2010) as políticas para formação do Pedagogo, percebemos 

que há muito tempo a autora vem se dedicando aos estudos e as pesquisas 

sobre tal formação e com os resultados dos seus trabalhos, vem mostrando a 



estrutura de formação de professores e as discussões e reflexões da formação 

deste profissional estão mais emergentes, segundo a autora, a formação do 

profissional em nível Superior para atuação na Educação Básica é de 

responsabilidade da União, sendo assim, houve alguns avanços no que diz 

respeito a esta formação, principalmente a partir dos anos 80, quer por próprio 

estímulo da faculdade em querer renovar ou através dos pressionamentos do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). “...chamar a atenção para a questão 

específica da formação inicial dos professores, o que envolve diretamente as 

instituições de ensino superior, em especial as universidades.” . (GATTI, 2010, 

p. 1348) 

No Plano Nacional de Educação (PNE), há uma meta específica de 

número 15 sobre Formação dos Professores para o período de 2011 a 2020, que 

estabelece: 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de 
vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam. 

 

            Esta meta deixa evidencia as articulações entre os diferentes 

entes federais como também nos remete em posições que já tratadas na Lei nº 

9.394/96 que foi citado neste trabalho os arts 62 e 63 que enfatizam a formação 

do Professor de Educação Básica, segundo ainda a Meta de número 15.  

    

Escolha docência 

Segundo Gatti (2010), à docência tornou-se uma profissão 

preferivelmente de escolha feminina, pelo fato de o trabalho escolar ser 

comparado ao trabalho de babá; um argumento construído por uma sociedade 

machista que entendia ser o papel da mulher o ocupar-se com o cuidado das 

crianças, a escolha  da  carreira  está intrinsecamente  ligada  à  prevalência  da  

equivocada  “vocação”  profissional  do magistério,  enquanto  outros  optam  em  

virtude  da  facilidade  empregatícia  no mercado de trabalho. 

Com a  preponderância  do  gênero  feminino  na  profissão,  surge  à  

máxima  da profissão  “espera  marido”,  que  por  consequência  afugenta  ainda  



mais  o  gênero masculino  do  magistério,  e  a  proletarização  reduz  os  salários,  

indicando  ser  a profissão docente apenas uma complementação de renda de 

uma casa. 

Para  Esteve  (1995),  nos  tempos  atuais,  o  reconhecimento  e  

valorização  se dão  a  partir  do  poder  econômico,  o  famoso  “status”, segundo 

o autor, para determinadas  classes  de pessoas,  a  escolha  da  profissão  

professor  se  depara  com  a  inépcia  de  uma  carreira melhor, onde se ganhe 

mais dinheiro. 

Para Nóvoa (2000), os professores que não temem 

dificuldades no início de sua carreira, estão convictos da sua preparação. Isso 

reforça bem o porquê de alguns docentes reclamarem tanto da carreira que 

pretenderam seguir, talvez o fato de terem escolhido o curso por motivos de 

influência e não estarem realmente contentes com as dificuldades que culminam 

no decorrer da docência, pois os que de fato se sentem seguros segundo esse 

mesmo autor não temem as dificuldades ao longo da jornada.  

Segundo Nóvoa (2007), os professores  que  não  temem dificuldades  no  

início  de  sua  carreira  são  aqueles  que  estão  convictos  da  sua preparação 

para o autor a  investigação  cientifica  é  a  chave  que  irá conduzir a uma pratica 

eficiente. 

Esteve  (1987)  compara  o  trabalho  de  um  professor  como  de  um  

ator,  pois qualquer que seja o espetáculo, ele terá que se adaptar e não 

abandonar seu papel, os  professores  enfrentam  problemas  e  circunstâncias  

de  mudanças  que  acabam desenvolvendo  mal  o  seu  trabalho,  sendo  

obrigados  a  suportar  críticas  e  apontados como responsáveis imediatos pela 

precariedade do sistema de ensino. 

Para  Costa  (1995),  o  trabalho  docente  é  influenciado  de  acordo  com  

a  classe social  a  que  o  professor  pertence,  professores  advindos  de  classe  

social  alta,  tem  o intuito  de  transformação  da  sociedade,  em  contrapartida  

o  professor  advindo  de classes  sociais  baixas  tem  em  mente  apenas  o  

seu  sucesso  e  ascensão  financeira, e  não  encara  a  profissão  com  

profissionalismo  e  respeito,  degradando  assim  uma classe inteira de 

professores. 

 
Percurso metodológico 



 
Para esta pesquisa, analisamos os documentos oficiais destinados a 

formação do Pedagogo desde da década de 90 até os dias atuais com o enfoque 

dos desafios de legitimar a profissão docente, os pesquisadores GATTI, 2010; 

LIBÂNEO, 2006; OZGA, 2000 que discutem a formação e atuação deste 

profissional, na tentativa de entender, as relações entre a formação e a prática, 

identificando expectativas e desafios relacionados ao dia a dia do professor. 

Realizou-se também a pesquisa de campo de caráter investigativo, que nos 

possibilitou localizarmos os resultados que serão apresentados na análise de 

dados. A partir do método qualitativo que caracteriza-se pelo fato do pesquisador 

ser o instrumento-chave, o ambiente ser considerado fonte direta dos dados e 

não requerer o uso de técnicas e métodos estatísticos (GODOY, 1995) 

aplicamos um questionário para três professores em exercício.  

Este questionário tinha seis perguntas abertas com enfoque: a) a tomada 

de decisão pela escolha do magistério; b) as expectativas em relação ao curso 

de formação da  carreira  docente;  c) quais  os  desafios  encontrados  na 

profissão e qual o sentimento em relação à valorização da docência. O 

questionário foi encaminhado via e-mail das respectivas professoras, ao qual 

entrei em contato e prontamente me responderam. 

Análise das Entrevistas 

           Na tentativa de trazer indicações que nos levem a maiores 

reflexões sobre a profissão docente e sobre o lugar que o professor busca e 

ocupa no mercado de trabalho, a efetivação desta pesquisa aconteceu em duas 

etapas, a primeira foi a análise dos documentos legais e do referencial teórico, 

e, na segunda etapa foi enviado via e-mail um questionário aberto para três 

professores, contendo seis perguntas a cerca de suas experiências como 

docente. Dentre os professores entrevistados: dois professores da educação 

básica e um professor que leciona psicologia em uma universidade particular. 

Para não expor esses professores, iremos nomeá-los como professor 1,2 e 3.  

Na tabela abaixo as perguntas enviadas para os professores.  

1-  Ser professor sempre foi sua opção de carreira? Porque escolheu a  
docência?  

 

2- Como você imaginava a profissão de professor, quais eram suas  
expectativas?  



 

3- Tendo em vista suas expectativas iniciais, o que se tornou concreto e o que foi ou 
é desafio a ser conquistado?  
 

4- Hoje já estando em exercício, você mudaria de profissão? Justifique:  
 

5- O que você diria para quem sonha em ser professor? 
 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora 

Questionados se ser professor sempre foi sua opção de carreira, e o 

porque da escolha da docência, os professores, 1 e 2 responderam ser um sonho 

de infância, ademais um dos professores alega também, que escolheu a 

docência para ajudar uma amiga que era analfabeta, diferentemente da resposta 

do professor 3 que informou: “Não. Escolhi num momento mais maduro da minha 

vida profissional, quando muito do que eu havia trabalhado não me era 

satisfatório. Idealizei internamente e acabei gostando da ideia. ” 

A segunda pergunta que se referia de como eles idealizavam a profissão, 

e suas expectativas, os 3 professores concordaram ao responder que 

imaginavam que o curso fosse menos emaranhado, imaginavam o curso como 

algo mais prático e simples. Dentre as expectativas ambos sentiam a 

necessidade de passar para os seus alunos o ensinamento que eles também 

obtiveram, fazer da educação um lugar em que seja possível formar bons 

cidadão de bem. 

A terceira pergunta, tinha em vista dentre as expectativas iniciais desses 

professores, e após a formação o que tinha se tornado de fato concreto e o que 

é desafio a ser conquistado. Os professores 1 e 3 disseram que concreto mesmo 

foram os ensinamentos que estes passam aos seus alunos, tendo em vista que 

estão de fato formando cidadãos cada vez mais consciente de suas escolhas 

como seres humanos. Já o professor 2, informou que: “A concretude se dera 

pelo simples fato de hoje ser o profissional que busca no seu próprio intelecto 

desafiar modos para que eu permaneça entre tantos outros profissionais dentro 

do mercado de trabalho. Para isso o aprimoramento se faz necessário a todo 

instante uma vez que nossa sociedade detém de um olhar darwinista, ou seja, a 

seleção natural premia adaptação dos mais fortes. ”  

Dentre os desafios a serem conquistados apenas a professora 1 

respondeu, na qual ela diz que: “Todos os dias quando entro em sala me sinto 

desafiada. Ensinar é um desafio!  Ainda mais nessa era tecnológica em que a 



escola ainda não acompanha e continua com o mesmo modelo de carteiras 

enfileiradas, lousa e giz”.  

 Questionados se mudariam de profissão, todos os professores disseram 

que não mudaria, mas que no início de suas carreiras se sentiram um pouco 

desanimados com a educação, assim como descreve a professora 1: ”pensei em 

mudar porque me sinto desvalorizada com o salário, condições de trabalho 

(salas cheias, com pouquíssimo ou sem recursos tecnológicos, alunos sendo 

promovidos para as séries posteriores sem base alfabética ou sem ter 

frequentado assiduamente a escola). Isso me entristece” 

A pergunta de número cinco, tinha a intenção verificar o que eles diriam 

para quem sonha em ser professor. Todos os professores responderam que em 

primeiro lugar ser professor não é uma coisa que nasce do dia para a noite, deve 

esta intrínseco em você, e se optar pela carreira, os novos profissionais devem 

ter consciência que será autor da formação de cidadãos. 

A última pergunta era referente à valorização da profissão, dois 

professores responderam que se sentem desvalorizados financeiramente, já o 

professor que leciona em uma universidade respondeu que está completamente 

realizado financeiramente. 

 

Considerações finais 

Essa pesquisa teve como enfoque apreender como os professores se 

sentem em relação a profissão de ser professor. Vimos que, para os profissionais 

que atuam na rede pública, apesar da desvalorização da profissão, salas 

“lotadas”, falta de recursos, ambos os profissionais se sentem desafiados e que 

não trocariam de profissão, ao contrário do professore que atua em uma 

universidade particular diz estar satisfeito com sua profissão. 

Apesar do  descontentamento  com  as  dificuldades encontrada  em  sala  

de  aula,  com  o  desprestigio  do  oficio  pela  sociedade  e  das questões 

salariais, continuam convictos de sua escolha pelo magistério, pois, além de  

gostar  do ofício e de  se  sentir  útil  para  outras  pessoas,  enxergam  à  docência  

como  uma profissão.  
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