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Analisando a produção acadêmica atual sobre a formação de professores no
Brasil, fica clara a negligência com que vem sendo tratada a formação pedagógica
ao longo das décadas. Essa realidade afeta de maneira significativa os
licenciandos do curso de Pedagogia, em que a docência é considerada em uma
perspectiva bastante ampla.

Por tratar-se de uma dificuldade que vem se perpetuando
até os dias de hoje, em que práticas pedagógicas ainda se
encontram alicerçadas em um modelo tradicional de
formação, faz-se necessário promover maior discussão
acerca dos fatores que vêm dificultando, atualmente, a
implementação de possíveis mudanças.

Formação pedagógica no curso de Pedagogia: as 

representações sociais implícitas em documentos legais
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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é identificar e
analisar as representações sociais de formação
pedagógica em documentos legais
relacionados ao curso de Pedagogia. Para isso,
foram propostas as seguintes questões de
estudo:

• Que crenças, valores e comportamentos são
associados à formação pedagógica no Curso
de Pedagogia, de acordo com os
documentos analisados?

• Considerando os documentos analisados,
como a formação pedagógica pode
contribuir para a prática docente que os
egressos do curso de Pedagogia realizarão
em turmas de educação infantil e dos anos
iniciais do ensino fundamental?

A pesquisa fundamentou-se na Teoria das
Representações Sociais, desenvolvida por
Serge Moscovici, baseando-se na
abordagem processual, articulada à
Teoria da Argumentação, proposta por
Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca.
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RESULTADOS PARCIAIS

Das análises preliminares, pode-se inferir que, embora fique evidenciada nos
documentos analisados a necessidade de se oferecer aos licenciandos uma
formação inicial que articule conteúdos específicos e conhecimentos
pedagógicos, ainda há diversos fatores que dificultam a sua efetivação.
Apesar das mudanças ocorridas na legislação, na tentativa de se buscar uma
maior articulação entre teoria e prática, os próprios documentos deixam claro
que essa articulação é insuficiente para o exercício da profissão docente,
precisando ser complementada pela formação continuada, sendo a sua
consolidação possível apenas no exercício da profissão. A ausência de
continuidade com a qual a legislação brasileira para a formação de
professores foi sendo implementada, suas contradições e ambiguidades vêm
dificultando ainda mais a concretização de ações em direção à evolução dos
processos de formação docente.

REFERENCIAL TEÓRICO

Foi utilizada como técnica de
investigação a análise documental. O
material coletado foi analisado com base
no Modelo da Estratégia Argumentativa
(MEA), proposto por Monica Rabello de
Castro e Janete Bolite-Frant.
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