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O  curso  de  Pedagogia  foi  institucionalizado  no  Brasil,  em  1939,  quando  na 

época  o  governador  Getúlio  Vargas  fundara  em  1937  a  Universidade  do  Brasil,  que 

previa uma Faculdade Nacional de Educação; esta, por meio do DecretoLei nº. 1.190, 

de 04 de abril de 1939, recebeu a denominação de Faculdade Nacional de Filosofia, com 

os cursos de Ciências, Letras, Pedagogia e História. 

O curso visava à formação de licenciado e bacharel; para o bacharel, a duração 

seria  de  três  anos;  para  o  licenciado, mais  um  ano de Didática,  em um  esquema  que 

ficou conhecido como "3+1". 

A  estrutura  do  curso  de  Pedagogia  se  estabelecia  num  esquema  de  seriação; 

assim, no primeiro  ano,  as disciplinas  seriam: Complementos da Matemática, História 

da Filosofia, Sociologia, Fundamentos Biológicos da Educação; no segundo: Estatística 

Educacional,  Fundamentos  Sociológicos  da  Educação;  no  terceiro:  Educação 

Comparada,  Filosofia  da  Educação.  Contudo,  havia  disciplinas  que  eram  trabalhadas 

nos 3 anos, como é o caso da Psicologia Educacional, e disciplinas que eram abordadas 

nos dois últimos anos: História da Educação e Administração Escolar (SILVA, 1999). 

O bacharel em Pedagogia, para  ser  licenciado, deveria cursar Didática Geral  e 

Didática  Especial,  visto  que  as  demais  disciplinas  que  constituíam  o  curso    o  qual 

conferia  o diploma do  licenciado    já  constavam no  currículo do bacharel: Psicologia 

Educacional,  Administração  Escolar,  Fundamentos  Biológicos  da  Educação  e 

Fundamentos Sociológicos da Educação. 

Em 1962, pequenas alterações foram feitas no currículo do Curso de Pedagogia, 

por meio do Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) de nº. 251, relatado pelo 

Conselheiro  Valnir  Chagas,  que  fixa  o  currículo  mínimo  e  a  duração  do  Curso  de 

Pedagogia.  O  Conselheiro  explicita  a  fragilidade  do  Curso  de  Pedagogia  conforme 

destaca Silva (1999, p. 3637),
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[...]  logo  de  início,  à  controvérsia  existente  a  respeito  da  manutenção  ou 
extinção do curso. Explica que a idéia da extinção provinha da acusação de 
que  faltava  ao  curso  conteúdo  próprio,  na  medida  em  que  a  formação  do 
professor  primário  deveria  se  dar  ao  nível  superior  e  a  de  técnicos  em 
Educação em  estudos posteriores  ao  da  graduação  (...). A previsão do autor 
do parecer é que, antes de 1970, nas regiões mais desenvolvidas, esse curso 
teria que ser redefinido e que, provavelmente, nele se apoiariam os primeiros 
ensaios de formação superior do professor primário. 

O Parecer/CFE 251/62 previa que o Curso de Pedagogia destinavase à formação 

do "técnico em Educação" e do professor de disciplinas pedagógicas do Curso Normal, 

por  meio  do  bacharelado  e  da  licenciatura,  respectivamente.  O  currículo  para  o 

bacharelado tinha um mínimo fixado em sete matérias, cinco obrigatórias   Psicologia 

da  Educação,  Sociologia  (Geral,  da  Educação),  História  da  Educação,  Filosofia  da 

Educação  e  Administração  Escolar,  e  duas  opcionais  entre:  História  da  Filosofia, 

Biologia, Estatística, Métodos  e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, Cultura Brasileira, 

Educação Comparada, Higiene Escolar, Currículos e Programas, Técnicas Audiovisuais 

de Educação, Teoria e Prática da Escola Média e Introdução à Orientação Educacional. 

Seria  conferido  o  diploma  de  licenciado  ao  aluno  que  cursasse Didática  e  Prática  de 

Ensino. 

O  campo de  trabalho  do bacharel  não  estava  bem definido  nessa  época,  assim 

como o campo específico de atuação do licenciado em Pedagogia, uma vez que muitos 

profissionais  não  formados  especificamente  nessa  área  foram  assumindo  o  trabalho 

reservado aos licenciados. (SILVA, 1999). 

Em meio a críticas e insatisfação dos estudantes e profissionais acerca do curso, 

reforçouse a idéia de reformular as disciplinas, a estrutura curricular. A idéia em pauta 

era de que, em um determinado momento do curso, houvesse ramificações, quando os 

alunos  passariam  a  fazer  suas  opções  curriculares  em função  das  tarefas  que queriam 

desenvolver. 

Em  1969,  traços  da  Reforma  Universitária,  Lei  Federal  nº.  5.540,  de  28  de 

novembro  de  1968,  fizeramse  presentes  no  Curso  de  Pedagogia  por  meio  do 

Parecer/CFE nº. 252/69,  também de autoria do Conselheiro Valnir Chagas,  tendo sido 

incorporado à Resolução/CFE nº. 2/69 que fixou o mínimo de conteúdo e de duração a 

ser  observado  na  organização  do  Curso  de  Pedagogia.  Esse  Parecer  aboliu  a 

diferenciação  entre  bacharelado  e  licenciatura.  O  curso  visava  à  formação  de 

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

administração, supervisão e inspeção. Ao reformular a estrutura curricular do curso, de 

acordo com Silva (1999, p. 45) "[...] cria habilitações para a formação de profissionais
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específicos  para  cada  conjunto  dessas  atividades,  fragmentando  a  formação  do 

pedagogo". 

O  Curso  de  Pedagogia  passa,  então,  a  ser  composto  de  uma  base  comum   

constituída por matérias básicas à  formação de qualquer profissional na área   e outra 

base  com  as  habilitações  específicas.  A  base  comum  era  constituída  pelas  seguintes 

disciplinas: Sociologia Geral, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, História 

da  Educação,  Filosofia  da  Educação  e  Didática.  A  outra  base  com  as  habilitações 

específicas  era  constituída  por:  Magistério  dos  cursos  normais  e  Atividades  de 

orientação, administração,  supervisão  e  inspeção.  Para essas  áreas,  foram previstas  as 

habilitações  em:  Ensino  das  Disciplinas  e  Atividades  Práticas  dos  Cursos  Normais, 

Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção Escolar, 

sendo  que  as  três  últimas  poderiam  ser  oferecidas  tanto  nos  cursos  de  curta  duração 

como  nos  de  duração  plena,  formando,  no  primeiro  caso,  profissionais  que  poderiam 

atuar em escolas de 1º grau 1 e no segundo, profissionais que poderiam atuar em escolas 

de 1º e 2º graus 2 . (SILVA, 1999). 

Para  a  habilitação  Ensino  das  Disciplinas  e  Atividades  Práticas  dos  cursos 

Normais  (magistério),  as  disciplinas  eram:  Estrutura  e  Funcionamento  do  1º  grau, 

Metodologia  do  1º  grau,  Prática  de  Ensino  na  Escola  de  1º  grau,  (Estágio).  As 

disciplinas Estrutura e Funcionamento do 1º grau, Estrutura e Funcionamento do Ensino 

de 2º grau, Princípios e Métodos de Orientação Educacional, Orientação Vocacional e 

Medidas  Educacionais  eram  reservadas  para  aqueles  que  queriam  habilitarse  em 

Orientação  Educacional.  Para  a  habilitação  em  Administração  Escolar,  as  disciplinas 

eram:  Estrutura  e  Funcionamento  do  1º  grau,  Estrutura  e  Funcionamento  do  2º  grau, 

Princípios e Métodos de Administração Escolar e Estatística Aplicada à Educação. No 

caso da habilitação plena em Supervisão Escolar, as disciplinas que compunham eram: 

Estrutura e Funcionamento do 1º grau, Estrutura e Funcionamento do 2º grau, Princípios 

e Métodos de Supervisão Escolar e Currículos e Programas; por fim, a habilitação plena 

em  Inspeção  Escolar  era  composta  pelas  seguintes  disciplinas:  Estrutura  e 

Funcionamento do 1º grau, Estrutura e Funcionamento do 2º grau, Princípios e Métodos 

de Inspeção Escolar e Legislação do Ensino. (SILVA, 1999). 

1 Onde se lê 1º grau, atualmente é denominado de Ensino Fundamental. 
2  Onde  se  lê  1º  e  2º  graus,  atualmente  é  denominado  de  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio, 
respectivamente.
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Nas  habilitações  de  curta  duração  em  Administração  Escolar,  Supervisão 

Escolar  e  Inspeção  Escolar,  a  disciplina  Estrutura  e  Funcionamento  do  2º  grau  foi 

retirada e Princípios e Métodos foi substituída por Administração da Escola de 1º grau, 

Supervisão da Escola de 1º grau e Inspeção da Escola de 1º grau. (SILVA, 1999). 

Embora  contendo  um  leque  de  habilitações,  o  Curso  de  Pedagogia  supõe  um 

único diploma. Segundo Silva (1999, p. 49), 
O  Parecer  é  favorável  que  esse  diploma  seja  o  de  bacharel  e  não  o  de 
licenciado, considerando que o pedagogo não precisa obter uma licença por 
meio  de  formação  pedagógica  (...),  o  pedagógico  já  constitui  o  próprio 
conteúdo  do  curso  de  Pedagogia.  Ficou,  porém,  fixado  que  o  título  único 
passa a ser o de "licenciado", em decorrência da aprovação, pelo plenário, por 
maioria  de  votos  da  emenda  apresentada  pelo  então  Conselheiro  Dom 
Luciano Duarte. 

O Parecer/CFE nº 252/69 procurou esclarecer uma questão que,  já na época de 

sua aprovação,  se apresentava como um  impasse:  a do direito ao magistério nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental pelos diplomados em Pedagogia. Legalmente verifica 

se  que  não  haveria  dúvida,  pois  "quem  pode  o  mais  pode  o  menos".  Entretanto, 

tecnicamente  reconhecia  a  pertinência  da  questão,  visto  que  nem  todos  que  se 

diplomavam  em  Pedagogia  recebiam  a  formação  indispensável  ao  exercício  do 

Magistério, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Considerando  parecer prematura a criação de uma habilitação especial  para 
esse  fim,  fixa  alguns  estudos  para  a  aquisição  desse  direito.  São  eles: 
Metodologia do Ensino de 1º grau e Prática de Ensino da Escola de 1º grau 
com Estágio Supervisionado. Assim  sendo,  essa nova credencial poderá  ser 
obtida automaticamente  pelos que se  preparam  ao ensino de  tais disciplinas 
em  cursos  normais,  ou  por  acréscimo  aos  que  se  habilitaram  nas  demais 
modalidades  que  não  essa;  podem  ser  incluídos,  nesse  último  caso,  os 
diplomados em cursos de menor duração, os quais passam a ser considerados 
os candidatos ideais para iniciar essa nova fase (SILVA, 1999, p. 50). 

Além das habilitações já previstas pelo Parecer, outras poderiam ser criadas pelo 

CFE  ou  pelas  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES)  ou  pela  articulação  dessas  duas 

instâncias. 

O Estágio Supervisionado nas áreas correspondentes às habilitações é uma das 

exigências  do  Parecer,  exigência  justificada  por  entender  que  um  profissional  da 

Educação  diplomado  não  pode  deixar  de  ter  um  contato  com  a  realidade  escolhida. 

Outra  exigência  do  Parecer  é  a  experiência  de  Magistério  para  a  habilitação  em 

Orientação  Educacional,  entendendo  que  para  o  ato  de  ensinar  convergem  todas  as 

atividades escolares. Essa exigência se estendeu à Administração Escolar e à Supervisão 

Escolar. E mais tarde, por meio do Parecer/CFE nº. 867/72  autoria de Valnir Chagas,
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sofreu  alterações,  sendo  estendida  a  todas  as  habilitações  previstas  no  artigo  3º  da 

Resolução nº. 2/69, que fixou também a duração da experiência. 

Segundo Silva  (1999, p. 55),  "a  estrutura  curricular  proposta  em 69  carece  de 

consistência  do  ponto  de  vista  epistemológico  e  traduz  uma  proposta  ambivalente  de 

formação do Pedagogo,  sendo decorrente  (...) do  trato que nossos  legisladores deram, 

mais uma vez, à questão da divisão do trabalho em educação". 

No  que  concerne  à  estrutura  curricular  para  o  Curso  de  Pedagogia,  o  Parecer 

252/69 aboliu a distinção entre bacharelado e licenciatura, mas manteve a formação de 

especialistas nas várias habilitações específicas. 

Discutindo a respeito das especialidades pedagógicas para a graduação, ocorreu, 

conforme Silva (1999, p. 60), 
[...] "um inchaço" do Curso de Pedagogia, no que se refere à diversidade de 
profissionais  a  serem  formados.  São  por  demais  ambiciosas  as  pretensões 
impostas  a  ele,  o  que(...)  provoca  duas  espécies  de  dificuldades:  primeira, 
atender,  ao  mesmo  tempo,  às  necessidades  de  formação  de  profissionais 
docentes  e  não  docentes,  em  suas  diferentes  especialidades;  segundo, 
conseguir  oferecer  as  condições,  nos  cursos  de  duração  plena,  para  formar 
docentes  em  inúmeras  disciplinas,  levando  em  conta  principalmente  as 
dificuldades em se  orientar as múltiplas práticas de ensino, correspondentes 
às  diferentes  disciplinas  em  questão.  Esta  situação  fica  agravada  se 
considerarmos que o Parecer assegura, ainda, aos diplomados em Pedagogia 
mediante determinadas  condições, o direito ao magistério  nas séries  iniciais 
do 1º grau. 

Na  década  de  1960,  era  visível  a  discussão  acerca  da  existência  do  Curso  de 

Pedagogia, se o mesmo possuía ou não conteúdo próprio, o que levantou a idéia de sua 

extinção. Contudo, o Conselheiro Valnir Chagas,  com relação ao destino do Curso de 

Pedagogia,  discordava  da  idéia  de  sua  extinção  e  optava  pela  necessidade  de  sua 

redefinição,  em  um  momento  oportuno,  momento  em  que  provavelmente  o  curso 

poderia  ser  colocado  em  função  da  formação  superior  dos  professores  para  atuar  nos 

anos iniciais da escolarização. 

Na década de 1970, o Conselheiro Valnir Chagas chegou perto de ver algumas 

de  suas  previsões,  elaboradas  em  1962,  realizadas  por  meio  de  um  conjunto  de 

Indicações encaminhadas ao CFE. A iniciativa foi desencadeada em 1973, mas em 1976 

algumas  das  Indicações  aprovadas  pelo  CFE,  que  chegaram  a  ser  homologadas  pelo 

Ministro  da  Educação  e  Cultura  (MEC)  da  época,  foram  sustadas  e  devolvidas  ao 

Conselho.

Dos  documentos  legais  elaborados,  como  parte  do  chamado  "pacote 

pedagógico", a Indicação CFE nº. 22/73 é a que justifica a  iniciativa e traça as normas
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gerais a serem seguidas em todos os cursos de Licenciatura. A Indicação CFE nº. 67/75 

apresentava  a  orientação  básica  a  ser  seguida,  que  se deveria  ter  consubstanciado  em 

quatro outras Indicações, a  saber: CFE nº. 68/75 que redefinia a formação pedagógica 

das licenciaturas; CFE nº. 69/75 prevista, mas não conduzida, que deveria regulamentar 

a formação em nível superior do professor dos anos iniciais de escolarização; CFE nº. 

70/76 que regulamentaria o preparo de especialistas e professores da educação; CFE nº. 

71/76 que regulamentaria a formação superior de professores para a educação especial. 

Discutindo a homologação do "pacote pedagógico", Brzezinski assim se posiciona: 
A  homologação  do  pacote  pela  CFE  foi  recebida  pelos  educadores  como 
mais uma arbitrariedade do poder que desconhecia as práticas, as pesquisas e 
os estudos desenvolvidos  pelos profissionais que tratam dessas questões em 
seu cotidiano. Este  fato  estimulou o movimento de educadores que punham 
resistência ao poder instituído em especial do CFE. O movimento era contra 
as  possíveis mudanças  no  curso  de Pedagogia  que  descaracterizavam  ainda 
mais a profissão do pedagogo, que paulatinamente seria extinta (2006, p. 81 
82). 

Nesse  sentido,  houve  iniciativas  com  o  objetivo  de  repensar  o  Curso  de 

Pedagogia. A questão passou a girar em torno da identidade do pedagogo e do próprio 

Curso e envolveu organismos oficiais e entidades independentes de educadores. Muitos 

foram  os  movimentos  que  começaram  a  refletir  a  respeito  da  educação;  contudo,  o 

evento que constituiu o marco inicial para a reflexão da formação do educador foi o I 

Seminário  de  Educação  Brasileira,  realizado  na  Universidade  de  Campinas  – 

UNICAMP  em  1978,  que  partiu  da  temática  "Função  e  estrutura  da  pedagogia  na 

educação brasileira". Nos resultados do seminário "[...] afloraram muito mais o dissenso 

do  que  o  consenso,  muito  mais  as  dúvidas  do  que  as  soluções,  muito  mais 

conscientização  do  que  alienação,  enfim,  muito  mais  antinomias  sobre  o  curso  de 

pedagogia, tornando mais frágil ainda a sua difusa identidade" (BRZEZINSKI, 2006, p. 

100). 

Em 1980, em São Paulo, foi realizada a I Conferência Brasileira de Educação na 

Pontifícia Universidade Católica  de  São Paulo  (PUC/SP),  com participantes  de  várias 

regiões  do  país,  e  foi  criado  o  Comitê Nacional  de  PróReformulação  dos Cursos  de 

Formação  de  Educadores  que,  em  1983,  se  transforma  em  Comissão  Nacional  de 

Reformulação  dos  Cursos  de  Formação  do  Educador  e,  em  1990,  em  Associação 

Nacional para a Formação Profissional de Educadores (ANFOPE), que teria a função de 

articular  os  comitês  que  passariam  a  ser  criados,  assim  como  as  atividades  de 

professores e de alunos voltados para a Reformulação do Curso de Pedagogia.
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No I Encontro Nacional de Belo Horizonte, em novembro de 1983, teve início a 

formulação  dos  princípios  gerais  da  proposição  de  uma  base  comum nacional  para  a 

formação de todos os educadores. 

Todas  as  licenciaturas  (Pedagogia  e  demais  licenciaturas)  deverão  ter  uma 
base comum: são todos professores. A docência constitui a base da identidade 
profissional de todo o educador [...]. 
[...] a base comum nacional dos cursos de Formação de Educadores não deve 
ser concebida como um currículo mínimo ou um elenco de disciplinas, e sim 
como uma  concepção  básica da  formação do  educador e  a  definição de um 
corpo de conhecimento fundamental (ENCONTRO NACIONAL, 1983). 

Esse  Encontro  sobre  "Reformulação  dos  Cursos  de  Preparação  de  Recursos 

Humanos  para  a  Educação",  promovido  pela  SESu/MEC,  teve  como  resultado  o 

"Documento  final"  –  Documento  de  Belo  Horizonte  ,  que  se  tornaria  a  referência 

básica  para  o  encaminhamento  das  reflexões  a  respeito  da  "Formação  do Educador". 

Nessa proposta também foi reforçado que a docência constituiria a base da  identidade 

profissional de todo educador. 

A partir do "Documento Final", a  idéia da Pedagogia como curso se fortaleceu; 

no  entanto,  essa  ação  não  atingiu  a  questão  do  profissional  a  ser  formado  e  a 

estruturação a  ser dada ao curso. Conforme Brzezinski  (2006, p.180),  "a  tendência de 

formar  o  docente  no  curso  de  Pedagogia  consolidase  (em  1986)  no  II  Encontro 

Nacional.  Das  24  propostas  apresentadas,  apenas  quatro  (17%)  não  aceitavam  a 

docência como base da identidade profissional do pedagogo". 

Em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), a Lei Federal nº. 9394/96, a legislação que norteava o cenário da formação de 

educadores desde a década de 1960  foi abalada. Não obstante,  a  aprovação dessa Lei 

reforçou a questão da identidade do pedagogo, porém agregada a outras questões. 

Art. 62  A formação de docentes para atuar na educação básica farseá em 
nível  superior,  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  nas  quatro 
séries  do  ensino  fundamental,  a  oferecida  em  nível  médio,  na  modalidade 
Normal (LDBN nº. 9394/96). 

Art. 63  Os institutos superiores de educação manterão; 
I  cursos  formadores  de  profissionais  para  a  educação  básica,  inclusive  o 
curso  normal  superior,  destinado  à  formação  de  docentes  para  a  educação 
infantil  e  para  as  primeiras  séries  do  ensino  fundamental  (LDBN  nº. 
9394/96).
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Art.  64    A  formação  de  profissionais  de  educação  para  administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 
básica será  feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós 
graduação,  a  critério  da  instituição  de  ensino,  garantida,  nesta  formação,  a 
base comum nacional (LDBN nº. 9394/96). 

Os artigos acima reacenderam a discussão acerca da identidade e da função do 

Curso de Pedagogia, uma vez que o art. 62 aponta os Institutos Superiores de Educação 

(ISE)  para  a  formação  de  docentes  para  atuar  na  educação  básica,  além  das 

Universidades. O art. 63, inciso I, indica que esses institutos também seriam destinados 

à  formação de docentes  para  a Educação  Infantil  e  para os primeiros  anos  do Ensino 

Fundamental. O  art.  64  aponta  o Curso de Pedagogia  como  instância  de  formação de 

profissionais na educação para as tarefas não docentes. 

Toda a discussão pós aprovação da LDBN nº. 9.394/96 deu início, em 1997, 

ao processo  de  elaboração  das propostas  de Diretrizes  Curriculares  para  os  cursos  de 

graduação  em  nível  superior,  por  meio  do  Edital  nº.  04,  de  04  de  dezembro.  Uma 

primeira Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP), com mandato de 

dois  anos  (19982000),  composta  pelos  professores  Celestino  Alves  da  Silva  Jr.,  da 

Universidade  Estadual  Paulista  (UNESP),  Leda Scheibe,  da  Universidade  Federal  de 

Santa  Catarina  (UFSC),  Márcia  Aguiar,  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco 

(UFPE),  Tisuko Morchida  Kishimoto,  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  e  Zélia 

Milleo Pavão, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) foi responsável 

pela proposta de um Projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso 

de Pedagogia. Várias sugestões provenientes de IES do país e de entidades nacionais do 

campo educacional  Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Educação 

(ANPEd), Associação Nacional de Políticas e Administração em Educação  (ANPAE), 

Fórum Nacional dos Diretores das Faculdades, Centros de Educação das Universidades 

Públicas Brasileiras (FORUNDIR), Associação Nacional para a Formação Profissional 

de  Educadores  (ANFOPE)  e  outras    foram  incorporadas  ao  projeto  encaminhado  ao 

Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE).  A  Comissão  divulgou  o  produto  de  seu 

trabalho  em  6  de  maio  de  1999,  em  documento  denominado  Proposta  de  Diretrizes 

Curriculares da Comissão de Especialistas de Pedagogia, posteriormente encaminhada 

pelo MEC  ao  CNE.  Nesse  documento,  o  perfil  do  pedagogo  foi  definido  como  um 

“profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades 

e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em diversas áreas da 

educação,  tendo  a  docência  como  base  obrigatória  de  sua  formação  e  identidade
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profissional”.  (COMISSÃO  DE  ESPECIALISTAS  DE  ENSINO  DE  PEDAGOGIA, 

1999 p.1). 

Ao término do mandato da Comissão, o CNE não havia homologado a proposta 

encaminhada  e,  em 16 de  junho  de 2000,  a  Secretaria  de Educação Superior  (SESU) 

publicou  a  Portaria  CNE  nº.  1.518,  designando  outra  Comissão  de  Especialistas  de 

Ensino  de  Pedagogia  (CEEP),  composta  pelos  professores  Helena  Costa  Lopes  de 

Freitas,  da Universidade Estadual  de  Campinas  (UNICAMP), Maisa Gomes Brandão 

Kullok,  da  Universidade  Federal  de  Alagoas  (UFAL),  Marlene  Gonçalves,  da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Olga Teixeira Damis, da Universidade 

Federal de Uberlândia  (UFU), e Merion Campos Bordas, da Universidade Federal  do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). A nova Comissão elaborou uma Proposta de DCNs para o 

Curso  de  Pedagogia  em  conjunto  com  a  Comissão  de  Especialistas  de  Formação  de 

Professores. Reforçavase, dessa forma, a proposta da CEEP, de 1999, (re) afirmando a 

idéia da docência como base da formação do profissional da educação "[...], não numa 

visão  reducionista  que  a  configure  como um conjunto  de métodos  e  técnicas  neutros, 

descolado  de  uma  dada  realidade  histórica.  Uma  docência  que  contribui  para  a 

instituição de sujeitos". (COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE PEDAGOGIA, 

2002, p. 4). Sugeriu também que o Curso de Pedagogia deveria ser de graduação e que 

em sua natureza seria ao mesmo tempo uma licenciatura e um bacharelado. 

O curso de Pedagogia, porque forma o profissional de educação para atuar no 
ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais 
e na produção e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, é, 
ao  mesmo  tempo,  uma  Licenciatura  e  um  Bacharelado  (COMISSÃO  DE 
ESPECIALISTAS DE ENSINO DE PEDAGOGIA, 2002, p. 4). 

A referida proposta foi encaminhada em abril de 2002 para o CNE e nunca foi 

homologada. No entanto, desde então, as discussões acerca das DCNs para o curso de 

Pedagogia foram ganhando força. 

A proposta enviada pela CEEP pontuava que o curso de Pedagogia se destinaria 

à formação do profissional habilitado para atuar no ensino, na organização e gestão de 

sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento em 

diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória de sua formação e 

identidade  profissional.  Contudo,  no  mesmo  período,  o  MEC/SESu  e  o  Conselho 

Nacional de Educação (CNE), paralelamente à proposta enviada das DCNs para o curso 

de Pedagogia, deram início a um processo de regulamentação da formação do professor 

de Educação Básica (DAMIS, 2008).
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As  ações  legais  que  trataram  da  formação  de  professores  nos  anos  de  1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 foram: 

•  Parecer/Câmara  de  Educação  Básica  (CEB)  nº.  01/1999  e 

Resolução/CEB  04/1999    institui  as  DCNs  para  a  formação  de 

professores na Modalidade Normal em Nível Médio (previsto no art. 62 

da  LDBN),  aos  professores  que  pretendem  exercer  a  docência  na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo sido 

incorporado à Resolução/CEB nº. 02, de 19 de abril de 1999. 

•  Parecer Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno  (CNE/CP)  nº. 

115,  de  10/08/1999    trata  das  Diretrizes  Gerais  para  os  Institutos 

Superiores de Educação. 

•  Parecer Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior 

(CNE/CES)  nº.  970,  de  09/11/1999    trata  sobre  o  Curso  Normal 

Superior  e  a  habilitação  do  Magistério  em  Educação  Infantil  e  Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental nos Cursos de Pedagogia. 

•  Decreto nº. 3.276, de 06/12/1999, alterado pelo Decreto nº. 3.554/2001  

dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na 

educação básica, e dá outras providências. 

•  Decreto  nº.  3.554,  07/08/2000    que  altera  o  Decreto  nº.  3.276.  Esta 

alteração foi feita, pois o Decreto anterior, ao tratar da formação em nível 

superior de professores para atuar na educação básica, determina no § 2º 

do art. 3º que a formação destinada ao Magistério na Educação Infantil e 

nos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental  farseá  exclusivamente  em 

Cursos  Normais  Superiores.  Depois  de  manifestações  contrárias  de 

entidades  nacionais  (ANFOPE,  ANPAE,  ANPEd  e  outras)  e  da 

comunidade  acadêmica,  o  Decreto  de  nº.  3.554/2000  veio  relativizar  o 

Decreto  anterior,  substituindo  o  termo  exclusivamente  por 

preferencialmente.  Dessa  forma  reforçou  o  Curso  de  Pedagogia  como 

uma licenciatura. 

•  Parecer CNE/CP nº. 133, de 30/01/2001  trata de esclarecimentos quanto 

à  formação de  professores  para  atuar  na Educação  Infantil  e  nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental.
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•  Parecer  CNE/CP  nº.  09/2001,  08/05/2001    trata  das  DCNs  para  a 

formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. 

•  Parecer CNE/CP nº. 21/2001, 06/08/2001  não homologado por ter sido 

retificado  pelo  Parecer  CNE/CP  28/2002.  Tratava  da  duração  e  carga 

horária dos cursos de formação de professores da Educação Básica,  em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

•  Parecer CNE/CP nº. 27/2001  dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do 

Parecer CNE/CP 09/2001 que dispõe sobre as DCNs para a formação de 

professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena. 

•  Parecer CNE/CP nº. 28/2001, 02/10/2001   dá nova  redação ao Parecer 

CNE/CP 21/2001 que estabelece a duração e carga horária dos cursos de 

formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. 

•  Resolução CNE/CP  nº.  01/2002, 18/02/2002,  alterada pelas Resoluções 

CNE/CP nº.  02/2004  e CNE/CP nº.  01/2005  –  institui as DCNs para  a 

formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. 

•  Resolução CNE/CP nº. 02/2002, 19/02/2002  institui a duração e a carga 

horária  dos  cursos de  licenciatura, de graduação plena,  de  formação de 

professores da Educação Básica. 

•  Resolução CNE/CEB nº. 01, de 20/08/2003  dispõe sobre os direitos dos 

profissionais da educação com formação de nível médio, na modalidade 

Normal, em relação à prerrogativa do exercício da docência, em vista do 

disposto na Lei 9.394/96, e dá outras providências. 

•  Parecer  CNE/CP  04/2004,  06/07/2004,  incorporada  a  Resolução  nº. 

02/2004   trata do adiamento previsto no art. 15 da Resolução CNE/CP 

nº.  01/2001,  que  institui  as  DCNs  para  a  formação  de  professores  da 

Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena.
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Quanto  às  leis  que  regem  a  formação  de  professores,  as  referentes  ao  Curso 

Normal  Superior  causaram  mais  transtornos  do  que  encaminhamentos  positivos  e 

definições  significativas  para  o  Curso  de  Pedagogia.  O  resultado  dessas  ações 

legislativas  no  que  se  refere  ao  Curso  Normal  Superior  gerou  a  crescente  expansão 

desses cursos, em sua grande parte sem uma história, sem compromisso com a pesquisa, 

ensino e extensão de qualidade, além de colocar em dúvida o porquê da existência do 

Curso de Pedagogia. 

Essa  crescente  expansão  da  IES  foi  devida  também  à  falta  de  clareza  na 

compreensão no art. 87, § 4º da LDBN 9.394/96: "Até o  fim da Década da Educação 

somente  serão  admitidos  professores  habilitados  em  nível  superior  ou  formados  por 

treinamento em serviço". 

Como  resultado,  houve  um  aumento  na  procura  de  uma  formação  em  nível 

superior,  ocasionando  também  aumento  no  número  de  IES  com  cursos  rápidos,  nem 

sempre  de  boa  qualidade.  Para  atender  essa  demanda  o MEC  e  o  CNE  autorizaram 

diversos Cursos Normais Superiores e cursos a distância, grande parte oferecidos pelas 

IES particulares. Vale ressaltar que o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 10.172, 

de  09/01/2001,  considerava  a  formação  de  nível  médio  como  titulação  mínima  e 

reforçava a formação dos professores da Educação Básica em nível superior. 

No começo de 2005, o Conselho Nacional de Educação tornou pública a minuta 

do projeto de DCN para o Curso de Pedagogia. A divulgação desse documento gerou 

muitas discussões no campo educacional. 

O  projeto  inicial  do  CNE  passou  por  inúmeras  reformulações,  resultado  das 

pressões  da  comunidade  educacional,  gerando  várias  versões  do  parecer  das  DCNs. 

Depois de muitas discussões de associações científicas com o CNE, em 13/12/2005 foi 

aprovado  o  Parecer  CNE/CP  nº.  05/2005,  que  instituiu  as  DCNs  para  o  Curso  de 

Pedagogia,  licenciatura.  O  Parecer  aprovado  apresentou  uma  grande  incoerência  em 

relação ao art. 64 da LDBN 9.394/96, pois determinou em seu texto, no art. 14, que a 

formação dos especialistas  fosse realizada em cursos de pósgraduação, especialmente 

estruturados  para  esse  fim  e  abertos  a  todos  os  licenciados,  não  fazendo  referência  à 

formação dos profissionais da educação no Curso de Pedagogia. 

Art. 14. A formação dos demais profissionais de educação, nos termos do art. 
64  da  Lei  nº.  9.394/96,  será  realizada  em  cursos  de  pósgraduação, 
especialmente  estruturados  para  este  fim,  abertos  a  todos  os  licenciados 
(PARECER CNE/CP nº. 5/2005).
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Tratase  de  um  paradoxo  à  medida  que  a  LDBN  nº.  9.394/96  garante  que  a 

formação  desses  profissionais  seja  feita  em Cursos  de  Pedagogia  e  em  nível  de  pós 

graduação. 
Art.  64.  A  formação  de  profissionais  de  educação  para  administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 
básica será  feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós 
graduação,  a  critério  da  instituição  de  ensino,  garantida,  nesta  formação,  a 
base comum nacional (LDBN nº. 9394/96). 

Com  essa  discussão,  o  Parecer  foi  encaminhado  para  o  CNE  reexaminar  a 

questão. Após a realização do reexame, o art. 14 das DCNs para o Curso de Pedagogia 

teve nova redação, incluindo a formação do especialista no Curso de Pedagogia. 

Art.  14.  A  Licenciatura  em  Pedagogia  nos  termos  do  Parecer  CNE/CP  nº. 
5/2005 e desta Resolução  assegura a  formação de profissionais da educação 
prevista  no  art.  64,  em  conformidade  com  o  inciso  VIII  do  art.  3º  da  Lei 
9.394/96. 
§1º  Esta  formação  profissional  também  poderá  ser  realizada  em  cursos  de 
pósgraduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os 
licenciados. 
§2º  Os  cursos  de  pósgraduação  indicados  no  §1º  deste  artigo  poderão  ser 
complementarmente disciplinados  pelos  respectivos sistemas de ensino, nos 
termos  do  parágrafo  único  do  art.  67  da  Lei  nº.  9.394/96  (RESOLUÇÃO 
CNE/CP nº 1/2006). 

Mantevese  a  licenciatura  em  Pedagogia  nos  mesmos moldes  anteriores,  mas 

assegurando a formação dos profissionais da educação, prevista na LDB. Deste modo, 

depois de muitas discussões, em 15/05/2006, foi aprovada a Resolução CNE/CP nº. 01 

que instituiu as DCNs para o Curso de Pedagogia, ficando definido que a formação a ser 

oferecida nesse curso deverá abranger  integradamente a docência, a gestão, a pesquisa, 

a avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral e a elaboração, a execução, o 

acompanhamento de programas e atividades educativas. 

Art.  4.  O  Curso  de  Licenciatura  em  Pedagogia  destinase  à  formação  de 
professores  para  exercer  funções  de Magistério  na  Educação  Infantil  e  nos 
Anos  Inicias  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  conhecimentos 
pedagógicos. 
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação 
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 nãoescolares; 
III    produção  e  difusão  do  conhecimento  científicotecnológico  do  campo 
educacional,  em  contextos  escolares  e  nãoescolares  (RESOLUÇÃO 
CNE/CP nº 1/2006).
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As  novas  DCNs  para  o  Curso  de  Pedagogia  constituem  uma  conquista  da 

ANFOPE em conjunto com as demais entidades do setor educacional, especificamente 

as de formação de professores. Contudo, após sua aprovação foram suscitados debates, 

questionamentos,  dúvidas  advindas  de  diferentes  campos  da  comunidade  educativa: 

docentes,  discentes,  pesquisadores,  entre  outros,  o  que  significa  dizer  que  não  há 

consenso acerca das DCNs. 

Algumas  das  mudanças  preconizadas  pelas  DCNs/2006  para  o  Curso  de 

Pedagogia referemse à questão da docência como base da formação e a carga horária 

superior às demais licenciaturas – no mínimo 3.200 horas. O Curso de Pedagogia será 

composto  por  três  núcleos:  um  núcleo  de  estudos  básicos,  um  núcleo  de 

aprofundamento  e  diversificação  de  estudos  e,  por  último,  um  núcleo  de  estudos 

integradores. 

Enfim, é certo que o Curso de Pedagogia, após aprovação das DCNs/2006, passa 

por modificações,  o  que  implica  a  elaboração  de  novos  projetos  pedagógicos.  Nesse 

contexto  surgem diversas  indagações: como os projetos pedagógicos  dos cursos  estão 

sendo implantados, diante do atual contexto das DCNs? Como será organizado o Curso 

de Pedagogia após a aprovação das DCNs? Qual o conteúdo do Curso de Pedagogia? 

Qual a destinação profissional dos egressos do Curso de Pedagogia pósDCNs? 

Não há  respostas prontas para  tais questionamentos, que estão em processo de 

constituição  pela  comunidade  acadêmica  que  vivencia  os  desafios  inerentes  a  um 

momento histórico de transição. O presente trabalho teve a intenção de contextualizar o 

tema, historicamente, e instigar a reflexão que não se esgota neste texto. 
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