
Instituições adotam diretrizes curriculares nacionais e colocam em prática
estágio e pesquisa para superar problemas na pedagogia e licenciaturas

As avaliações oficiais e algu-
mas pesquisas têm apontado
para problemas de qualidade
nos cursos de pedagogia

e licenciatura, como a realizada pela
Fundação Carlos Chagas em 2008, que
aponta para a existência de um excesso
de carga horária de disciplinas teóricas
e genéricas, que não preparam o faturo
professor para os desafios que irá en-
frentar em sala de aula.

Conforme explica a coordenadora
do departamento de Pesquisas Educa-
cionais da Fundação Carlos Chagas,
Bernadete Gatti, a necessidade de
aproximar a formação dos professores
da prática da profissão está prevista
nas Diretrizes Curriculares do curso
de Pedagogia do Conselho Nacional
de Educação (CNE), de 2006.

"A pesquisa mostra claramente que
a formação dos cursos de pedagogia é
inadequada ao que se propõe: formar
professores para a educação infantil e
o ensino fundamental" (leia matéria
na página 28). Na opinião dela, essa
situação acarreta um problema, pois,
em breve, haverá carência desses pro-
fissionais no país.

De outro lado, o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
(Inep) desenvolveu e já está adotando
novos instrumentos para avaliar os
cursos de pedagogia com a finalidade
de conceder autorização e renovação
do reconhecimento. O objetivo é ana-
lisar o nexo entre a formação ofertada
e a realidade da educação básica. Além
disso, recentemente, o Ministério da
Educação suspendeu o vestibular de

dez cursos de pedagogia que tiveram
baixo desempenho no Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (Enade)
de 2005 e 2006.

Embora o cenário geral seja preo-
cupante, já existem sinais de mudança.
Várias instituições, em diferentes locais
do Brasil, têm procurado ajustar seus
currículos e as propostas pedagógicas
com a finalidade de formatar cursos

mais sintonizados com as novas deman-
das em termos da formação de docentes
para a educação básica.

Muitas realizam um trabalho
baseado nas Diretrizes
Curriculares para a peda-
gogia e as licenciaturas e

têm alcançado diferenciais, sobretudo no
que diz respeito à abertura de mais espa-



ço para o contato com a realidade das
escolas e da reflexão sobre as práticas
pedagógicas. A Universidade Presbi-
teriana Mackenzie e a Universidade
Cruzeiro do Sul (Unicsul), por exemplo,
têm seguido essa linha, seja por meio
de estágios nas escolas, ou por meio de
atividades de pesquisa.

Na Unicsul, os alunos de pedagogia
cumprem as 300 horas de estágio pre-
vistas nas diretrizes a partir do terceiro
semestre do curso. O estágio é realiza-
do em escolas públicas e privadas e é
desenvolvido de modo a estimular uma
atuação proativa do aluno. "O estudante
vai para a escola, faz um reconhecimen-
to e, na universidade, discute as ques-
tões observadas na disciplina de prática
de ensino", explica o coordenador do
curso de pedagogia da Unicsul, Rômulo
Pereira Nascimento.

Com base nas observações e nas
discussões em sala de aula, são desen-
volvidos projetos de intervenção em

conjunto com as escolas. "O projeto
depende do que é encontrado em cada
instituição. Por exemplo, se a escola
tiver problemas no campo da socializa-
ção, pode ser desenvolvido um projeto
voltado para a integração de alunos
e professores", explica Nascimento.
Os projetos, continua ele, envolvem
docentes das disciplinas relacionadas
aos problemas identificados. Assim,
se o projeto se destinar a melhorar a
convivência escolar, participam o alu-
no que está estagiando, o professor de
prática de ensino e o da disciplina de
mediação de conflitos.

O estágio também busca permitir
que o futuro professor da educação
básica tenha tanto uma formação geral
no campo da prática de ensino, quanto
uma formação específica para o nível ou
modalidade em que pretende atuar.

Aimplementação das pro-
postas das diretrizes não é
fácil, admite o coordenador
da Unicsul. "Uma primeira

dificuldade é o próprio texto das diretri-
zes, que define o perfil do egresso como
docente especialista, mas não especifica
o que isso significa." Além disso, as
diretrizes não contemplam moda-
lidades da educação básica como a
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Para dar conta dessa lacuna e de ou-
tras, a instituição oferece disciplina
sobre EJA, educação não formal e
educação e saúde.

O Mackenzie também toma as Di-
retrizes Curriculares como eixo para
construir o currículo de seus cursos de
licenciatura. Assim sendo, as discipli-
nas relativas à formação docente são
incluídas no currículo desde o início da
formação, explica a diretora do Centro
de Ciências e Humanidades da univer-
sidade, Terezinha Masson.

Além disso, acrescenta ela, é feito
um trabalho com a finalidade de atrair
os alunos do bacharelado para a licen-

Aula no Mackenzie: alunos
fazem estágio em escolas
públicas e privadas

ciatura. A estratégia adotada para isso
é a pesquisa. "As pesquisas permitem
aproximar a produção de conhecimento
da realidade e, nos projetos, procu-
ramos atrair os alunos para projetos
na área da educação", diz Terezinha.
Existem, por exemplo, projetos de de-
senvolvimento de materiais didáticos
para a educação básica ou sobre a im-
portância da brincadeira. "A intenção
é estimular o aluno a passar para frente
aquilo que aprende."

Dessa maneira, quebra-se a resistência
que muitos ingressantes têm em relação
ao trabalho docente. "Quando o aluno
chega à universidade, ele não quer dar
aula porque acha que é muito difícil ser
professor, mas, aos poucos, isso muda".

Segundo ela, a maioria dos estudan-
tes que ingressa nos cursos de física,
química, filosofia, entre outros, acaba
optando pela licenciatura. "Eles per-
cebem que ao fazer licenciatura estão
abrindo uma importante frente de tra-
balho também."

As estimativas do Mackenzie dão
conta de que em cursos como matemá-
tica, física e filosofia mais de 70% dos
alunos fazem licenciatura. Em química
e biologia, o índice chega a 60% e 70%.
Atualmente, há cerca de mil alunos
cursando licenciatura na instituição, de
acordo com a diretora.

Na tentativa de aproximar a formação
da prática, a ênfase no estágio também é
grande, diz a professora Terezinha. Desde
o segundo semestre de curso, os alunos
vão para as escolas e, assim como ocorre
na Unicsul, os estudantes desenvolvem
projetos voltados para a melhoria dos
problemas identificados na escola.

Mas não é só em grandes centros,
como São Paulo, que ocorrem mudan-
ças nos cursos de pedagogia e licencia-
tura. No Rio Grande do Sul, do total de
16 cursos que obtiveram dois conceitos
máximos na edição mais recente do
Enade nessa área (2006), três são gaú-
chos. Essa concentração é explicada,
por alguns especialistas, como conse-
qüência da existência de uma demanda
mais elevada por cursos de formação
docente na região Sul em relação a
outras partes do país. (M. A.) •
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