10

UNIVERSIDADE E ESCOLA PÚBLICA REFLETEM SOBRE A PEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO 

MARAFON, Maria Rosa Cavalheiro – PUC - Campinas
GT: Política de Educação Superior/n.11
Agência Financiadora: não contou com financiamento 


Introdução

	Este artigo sintetiza os resultados de uma pesquisa realizada pela autora e um grupo de alunas do Curso de Pedagogia, nos anos de 2001 e 2002, com profissionais (pedagogos exercendo as funções de direção e coordenação pedagógica) das escolas públicas estaduais de ensino fundamental da cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Objetivou-se investigar o trabalho que esses profissionais vem realizando, sua concepção de educação e de Pedagogia e o processo de sua formação profissional. Após a discussão da pertinência e das finalidades da pesquisa, aborda-se a questão metodológica e os procedimentos de análise e interpretação dos dados por meio da metodologia de análise de conteúdo. Finalmente são apresentadas conclusões que poderão contribuir para o questionamento do trabalho do pedagogo nas funções “além da docência” e oferecer subsídios aos agentes formadores desses profissionais.

Justificativas e Objetivos da Pesquisa

	Neste estudo sobre a contribuição da Pedagogia e do pedagogo para o processo educativo na escola de ensino fundamental, tomamos a Pedagogia como corpo de conhecimentos sistematizados sobre a educação – ciência da educação – e como curso de formação de profissionais da educação.
	No que se refere à cientificidade da pedagogia, autores estrangeiros como Nassif (1958), Dias de Carvalho (1988,1995), Quitana Cabanas (1983), Schmied-Kowarzik (1988), Estrela (1992), Coelho e Silva (1991) e autores brasileiros como Mazzotti (1993), Freitas (1985,1999), Libâneo (1984, 1996), Pimenta (1994,1996), entre outros, sobretudo a partir da década de 80, têm procurado identificar a pedagogia como ciência da educação, ou, mais especificamente, ciência da prática educativa.
	De um modo ou de outro estão a dizer que a pedagogia não pode ser apenas uma ciência descritiva, explicativa ou interpretativa, mas também uma ciência normativa em que a realidade a se construir (utopia) tem um papel central.
	Com a contribuição das várias ciências que se voltam à educação – as chamadas ciências aplicadas à educação ou ciências da educação – a Pedagogia vai se constituindo com uma especificidade própria, ou seja, a de tratar a educação por meio de uma reflexão problematizadora e unificadora dos problemas educativos, para além dos enfoques parcializados e ainda  na direção da realidade que se deseja.
	A educação, objeto de investigação da Pedagogia é um objeto inconcluso, histórico, que constituindo o sujeito que o investiga, é, ao mesmo tempo, por ele constituído. Jamais pode ser captado em sua integralidade, mas sim na sua dialeticidade, por meio da ação dos educadores que, referendados na sua prática, elaboram conhecimentos que contribuem para alterar a prática existente. (Pimenta, 1996).
	Schmied-Kowarzik (1988) defende a concepção de Pedagogia como ciência prática que tem como objeto de estudo a educação entendida como processo de humanização do homem. Toda ciência prática, que segundo o autor o  podem ser consideradas a ética e a política, tem como objeto de estudo a práxis. Práxis entendida como a ação do homem sobre a matéria e criação, através dela, de uma nova realidade humanizada. A práxis é “o processo social global da formação humana, da vida na natureza e na história” (Kowarzik, 1988:21).
	A pedagogia como ciência prática trata da educação como práxis, ou seja, da ação do homem sobre e com os outros homens na busca da humanização – libertação e emancipação – visando a tornar o homem cada vez mais homem e a mulher cada vez mais mulher. Essa pedagogia se constitui como ciência da ação educativa. A ação educativa, que ocorre com mais especificidade nas diversas instituições e espaços sociais educativos , se reveste na escola de peculiaridades que caracterizam perfis profissionais reconhecidos socialmente como os de professor, de diretor, de coordenador pedagógico, de orientador educacional, entre outros e conhecidos como profissionais da educação.(Marafon, 2001).
	Historicamente a formação desses profissionais, no Brasil, ocorreu no Curso de Pedagogia que, desde sua criação em 19391¹ O Curso de Pedagogia surgiu juntamente com as licenciaturas, instituídas na organização da antiga Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, pelo Decreto-lei n. 1190 de 1939., apresenta várias modalidades de organização, as quais revelam as contradições de busca de identidade da Pedagogia enquanto campo de conhecimentos sobre um objeto determinado.
	Criado em 1939 o Curso de Pedagogia objetivava formar bacharéis denominados “técnicos em educação”. Na mesma época foram criados na USP, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, os cursos de Psicologia e de Sociologia. Tais cursos passam posteriormente a realizar estudos e pesquisas voltados à educação, mais especificamente à aprendizagem, no caso da Psicologia e à escola enquanto instituição social, no caso da Sociologia. Esses estudos deram origem aos ramos denominados áreas aplicadas à educação e que em outros países já vinham constituindo as denominadas “ciências da educação” (Pimenta,1996).
	Nos anos 60 o Curso de Pedagogia, pelo parecer CFE 251/62 explicita mais claramente o propósito de formar bacharéis e licenciados. Então o pedagogo vai ser o professor de disciplinas dos cursos ginasial e normal e também diretor de escola. Estudava-se no curso, obrigatoriamente, as “ciências da educação”, as didáticas e a administração escolar. Na administração escolar era obrigatório o estudo da Estatística e da Matemática, habilitando o pedagogo a dar aulas de Matemática no curso ginasial.
	O Parecer CFE 252/69 aboliu a distinção entre bacharelado e licenciatura em Pedagogia e introduziu a proposta da formação dos “especialistas” em administração escolar, supervisão pedagógica e orientação educacional ao lado da habilitação para a docência das disciplinas pedagógicas dos cursos de formação de professores.
	Na habilitação para o Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas dos Cursos Normais eram exigidas, em seu currículo mínimo, as disciplinas de Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau e Metodologia e Prática de Ensino de 1º Grau. Abriu-se assim a perspectiva da  habilitação para a docência nas séries iniciais do 1º Grau no Curso de Pedagogia. Tal habilitação é proposta e implantada como licenciatura curta (2 anos).
	Na década de 80, com as discussões em torno da formação dos educadores, alguns cursos de Pedagogia introduzem a habilitação para formar professores de educação infantil (pré-escola) e séries iniciais no Curso de Pedagogia de 4 anos de duração, superando a proposta inicial de formação. As várias experiências implementadas se fundamentam em concepções sobre a Pedagogia como campo de conhecimento e procuram superar a organização curricular em habilitações.  
	O movimento dos educadores desde 1983 até os dias atuais vem defendendo a manutenção do Curso de Pedagogia, mas com grandes dificuldades para defender as bases teóricas que possibilitem definir a identidade do curso.
	Concordamos com Silva que:
“É chegado o momento de decisão e, se o movimento não adotou ou formulou ainda as bases teóricas que possibilitem o equacionamento da questão da identidade do curso de Pedagogia, tem-se, pelo menos, a demonstração de sua existência e também a consciência, reconhecida no interior do movimento, de que essa questão encontra-se vinculada a uma outra mais profunda e complexa: a questão da identidade da própria pedagogia enquanto campo de conhecimento e de investigação” (Silva, 1999:94-95).
	Hoje na discussão das diretrizes curriculares do Curso de Pedagogia estão em conflito o posicionamento do movimento dos educadores, que defende a docência como patamar básico da formação, bem como a sua convicção de que não é possível reformular o curso de pedagogia independentemente das licenciaturas (o que implica em mudanças nos sistemas de ensino) e as imposições legislativas que fragmentam a proposta de formação e estabelecem a dicotomia no interior do locus da formação dos profissionais da educação. 
	Assim, a nova LDB (Lei nº 9394/96), em seu artigo 64 diz:
“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, nessa formação, a base comum nacional”.
	E para a formação de professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, a lei propõe no artigo 63, inciso I, o Curso Normal Superior nos Institutos Superiores de Educação. Facilita-se a expansão de cursos privados de formação de professores, inclusive com carga horária diminuta em relação a dos atuais cursos de Pedagogia.
	Os aspectos abordados até aqui são necessários para se compreender a formação que os pedagogos em exercício receberam, o significado das ações educativas que têm levado a efeito e quais suas concepções de educação e de Pedagogia.
	Temos para nós que investigar a ação dos pedagogos nas atividades além da docência e a contribuição da ciência pedagógica para o trabalho na escola é altamente relevante para a valorização da escola pública, pois as conclusões do estudo podem subsidiar tanto as propostas de formação como também revalorizar o pedagogo como profissional/pesquisador/articulador do trabalho coletivo de desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico Escolar.

Questões teórico-metodológicas

	A pesquisa foi bastante motivadora para as alunas do Curso de Pedagogia22 Durante os dois anos de desenvolvimento da pesquisa a equipe contou com um grupo permanente de 10 (dez) alunas e no segundo ano acolheu mais uma aluna e uma professora.  que dela participaram, uma vez que investigaram os desafios de sua futura profissão. Elas realizaram vários estudos33 Os estudos das alunas priorizaram a pedagogia como ciência e a metodologia da Análise do Conteúdo nas obras que constam das referências bibliográficas. Em disciplinas do curso ainda fizeram estudos sobre as áreas de atuação do pedagogo e sobre a legislação atual para a escola pública estadual.  e foram protagonistas da elaboração de todos os instrumentos da coleta e da análise de dados. 
	Os profissionais das escolas também se envolveram nos trabalhosda pesquisa e relataram que a interação com a universidade lhes proporcionou momentos de reflexão e provocou mudanças no seu fazer cotidiano.
	A metodologia favoreceu o interesse transformador da pesquisa, uma vez que ele não se limitou a levantamento de dados e a identificação de problemas, mas possibilitou a todos serem sujeitos participantes na coleta de dados, nos debates e estudos e na elaboração das conclusões. 
	Os maiores desafios foram a exigência de reuniões quinzenais com as alunas-pesquisadoras, o que absorveu muitas horas de trabalho, a distribuição dos questionários para grande número de escolas (148) e sua coleta, e ainda o desenvolvimento das entrevistas com profissionais de diferentes níveis de conhecimento e de tempo diverso no exercício da função investigada.
	A maior exigência metodológica foi o estudo e o domínio da metodologia Análise de Conteúdo, que tomamos como 
“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin, 2002:42)
	A obra de Laurence Bardin, principalmente os itens III e IV da 3ª parte que tratam da categorização e da inferência ofereceram os subsídios necessários para a análise das entrevistas.
	Os conteúdos das entrevistas foram valorizados na medida em que revelaram o fazer e o pensar dos profissionais e se constituíram no material empírico para as análises, as quais foram enriquecidas com as observações dos entrevistadores.
	Construir a ciência pedagógica como ciência prática, conforme tratado anteriormente, supõe adotar um método de investigação (o da dialética) pelo qual se parte dos dados empíricos que nos são dados pelo real, para a seguir superar as impressões  primárias,  as  representações fenomênicas destes fatos empíricos e ascender ao seu âmago, às suas leis fundamentais, formulando-se então a teoria educacional.
	Dois pressupostos básicos respaldam a abordagem teórico-metodológica:
	1º) a Pedagogia é uma ciência prática que se constitui dialeticamente e cujo objeto é a educação como práxis.
	2º) o Curso de Pedagogia é responsável pela formação do profissional para exercer as atividades educacionais da administração, planejamento, supervisão e orientação educacional na escola.

Procedimentos e instrumentos de coleta e análise de dados

	Foram convidados a responder um questionário, os pedagogos das escolas públicas estaduais de ensino fundamental das duas Diretorias Regionais de Ensino de Campinas. Conseguiu-se a devolução de 110 questionários respondidos por profissionais de 38% das escolas existentes. Atendendo-se ao interesse demonstrado pelos respondentes, à disponibilidade de tempo e à possibilidade das entrevistadoras, foram realizadas 39 entrevistas.
	A análise de conteúdo das entrevistas, enriquecida em alguns aspectos pelos dados dos questionários, permitiu a identificação de quatro temas relevantes para o estudo, a saber: formação profissional, atuação profissional, necessidades e expectativas dos sujeitos e sua concepção de educação e de pedagogia.
	A formação profissional dos sujeitos se deu em dois tipos de curso, ou seja, 50% são formados no Curso de Pedagogia de licenciatura plena e 50% são formados no Curso de Complementação Pedagógica.
	A partir dos anos 70, em várias instituições privadas de ensino superior, foram criados os cursos de Complementação Pedagógica com respaldo no artigo 26 da Lei n. 5540/68 que ampara a criação de cursos superiores necessários ao desenvolvimento nacional. Em decorrência, o Parecer CFE n.252/69 afirma que
“Ainda em nível de graduação, permitiu-se que os licenciados em geral venham a obter diplomas de Pedagogia mediante complementação de estudos que alcance o mínimo de 1100 horas. Com isso, muitos professores de ‘disciplinas de conteúdo’ que se sintam atraídos pelo trabalho pedagógico puro poderão realizar-se mais plenamente, sem repetir o curso em toda a sua duração, trazendo para o novo campo a experiência colhida nos mais variados setores do magistério” (Brasil,CFE,Documenta 100:112).
	Referindo-se aos Cursos de Complementação Pedagógica,  Pinto (2000:34) informa que “a grande maioria das faculdades oferece esses cursos em um ano e meio com aulas concentradas aos sábados e período de férias”. 
	Grande parte dos pedagogos entrevistados (40%) optou por fazer os estudos de pedagogia para obter o diploma,  atendendo à exigência legal para ocupar um cargo e exercer as funções “além da docência” na escola. Assim, muitos (50%) procuraram o curso de Complementação Pedagógica e reconheceram a fragilidade da formação recebida, bem como os interesses dos empresários da educação que oportunizam condições facilitadoras para atender à demanda.
	Assim sendo,
“a educação constitui-se em campo de negociações e trocas para legitimação do consenso que, para além do atendimento a reivindicações educacionais, tornou-se aríete dos entendimentos entre capital e trabalho” (Shiroma, Moraes e Evangelista, 2000:52).
	A tabela 1 sintetiza as principais funções exercidas pelos profissionais com a especificação, em ordem decrescente, dos indicadores que as caracterizam. A realidade encontrada nas escolas, reveladora de alta rotatividade dos profissionais nos cargos, de indefinição de determinadas funções, de falta de profissionais, nos levou a categorizar as funções e seus indicadores pelo conjunto dos sujeitos, sem separar as ações do diretor, do vice-diretor e do coordenador pedagógico. Pode-se observar que as atividades burocráticas, explicitadas na tabela, são as que mais absorvem o tempo dos profissionais (84%), seguidas das atividades com os pais (73%).

                                                           Tabela 1
                                           Principais Funções Exercidas



Burocráticas			84% 
Trabalho C/ Pais		73%
Coord. Ped. Da Escola	66,5% 
Orient. Educ. Alunos		61% 

Atividades Burocráticas: 
1º)  Administrativo-Financeiras
2º)  Elaboração de Documentos 
3º)  Outros 

Trabalho com pais: 
1º)  Reuniões 
2º) Trabalhos Sociais(eventos, cursos, palestras) 
3º)  Entrevistas 
4º)  Conselho de Escola 

Coordenação Pedagógica da Escola: 
1º)  Reuniões 
2º)  Orientação e apoio pedagógico 
3º)  Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e projetos 
4º)   Educação Continuada 
5º)   Planejamento 

Orientação Educacional: 
1º)  Orientação em geral 
2º)  Atendimento disciplinar 
3º)  Projetos: Informática, Ensino de Trânsito na Escola, 
       Programa de Prevenção às Drogas e/ou Sexualidade. 




	É importante dizer que as escolas estaduais paulistas não contam com o orientador educacional e que a coordenação pedagógica tem sido atribuída a professores licenciados que tenham no mínimo três anos de experiência docente, independente de ter  formação em Curso de Pedagogia. Na Resolução SE nº35/2000, que dispôs sobre o processo de seleção, escolha e designação de docente para ser professor coordenador,  constam como requisitos para o exercício da função:ter a licenciatura plena; ter no mínimo 3 anos de experiência como docente e estar vinculado à rede estadual como docente. Dispõe ainda a referida Resolução que somente as escolas com mais de 12 classes em dois ou mais turnos podem contar com o”posto de trabalho” destinado às funções de Professor Coordenador.
          Os pedagogos entrevistados indicam as principais necessidades sentidas no desenvolvimento de seu trabalho e as mais representativas são: o apoio de profissionais especializados (37,5%) e o pedido de intercâmbio com a universidade (20%), argumentando que a sobrecarga de trabalho, o excesso de problemas no cotidiano e a falta de conhecimentos e/ou oportunidades de estudo são fatores responsáveis pelas necessidades apontadas.

Tabela 2
Necessidades Apontadas
Orientação Familiar 
15%
Aprender a trabalhar em equipe
15%
Melhorar o trabalho pedagógico na área de planejamento
17,5%
Articulação: Universidade e Escola Pública 
20%
Apoio de profissionais especializados 
37,5%
Outros
57%

	Assim se expressou uma entrevistada cuja fala representa um grupo significativo de colegas:
“Hoje você sabe, a escola pública tem muitos problemas, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e este aluno que está aí no corredor, eu vou ter que conversar com ele... então, não tenho suporte para o que preciso... tenho que dar um jeito de trazer as famílias e tentar mostrar a importância da escola. É difícil mas a gente tem que fazer. Como? Temos que descobrir sozinhos e resolver sozinhos, sabe? Falta uma sustentação, um apoio”.
	As expectativas dos profissionais se concentram no desejo de que a educação e a escola pública sejam mais valorizadas pela sociedade, pelos governantes e pelos próprios pais. 
	Os dois gráficos a seguir representam as compreensões de pedagogia e de educação explicitadas pelos profissionais.
	A pedagogia não é compreendida como área de conhecimento, como ciência da educação, mas, primeiramente é confundida com a Didática (32,5% de falas); a seguir vem o entendimento de que é teoria (29% de falas). Ao lado de outras explicações diversificadas, a pedagogia ainda é identificada com o curso (19%).
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Gráfico 1 – Concepção de Pedagogia


	A pedagogia sofreu nos últimos anos, como as ciências humanas e sociais, um grande desenvolvimento permeado por diversas questões e obstáculos, entre eles a discussão sobre sua validade epistemológica em que os discursos se dividem em legitimá-la ou não como ciência. Mazzotti (1996) debate exaustivamente o estatuto de cientificidade da Pedagogia recorrendo a vários autores, em especial aos portugueses Da Costa (1980, 1981) e Dias de Carvalho (1988) procurando evidenciar que é possível constituir uma ciência da prática educativa.
“Examinando-se o percurso da pedagogia, as múltiplas tentativas de sua determinação, encontra-se o centro mesmo de sua definição: a reflexão sobre a prática educativa que se efetiva através e por meio das diversas Ciências Sociais e Humanas, procurando delimitar o ser do ato educativo. Nesse sentido, busca-se o fundamento do pensar pedagógico que teria um lugar próprio entre as ciências modernas. O objeto de conhecimento seria, então, o fazer educativo em suas circunstâncias, em suas múltiplas determinações” (Mazzotti, 1996:15) 
	Dada a complexidade da questão e a escassez de estudos sistematizados sobre a pedagogia, tanto no próprio curso de pedagogia, quanto naqueles oferecidos aos profissionais em sua formação continuada, é compreensível o quadro que sintetiza as concepções dos profissionais entrevistados.
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Gráfico 2 – Concepção de Educação


	A maior concentração de posicionamentos sobre o que é educação indica ser ela a formação para o social (formação do cidadão, compromisso com a transformação social e  processo amplo no qual se inclui a educação escolar). Conceber a educação como processo de transmissão de conhecimentos (16%) e valores (16%), vem a seguir, merecendo ainda destaque a compreensão da educação como processo de articulação entre escola e família (15% de falas).
	Uma diretora de escola  expressou algumas dessas idéias ao dizer que
“Educar é dar condições para que o aluno possa enfrentar tudo na vida... conviver com o outro. Formar, na criança e no adolescente, o cidadão e o trabalhador, preparando-os para escolher e tomar decisões frente às situações e problemas da vida”. 
Conclusões

A pesquisa possibilitou-nos dialogar com os pedagogos que, nas escolas públicas de ensino fundamental ,vivem as contradições das políticas educacionais as quais trazem uma diretriz autoritária por meio de imposições legais e normativas. Os profissionais reconhecem as defasagens de sua formação mas, contraditoriamente, estão conformados e descrentes da validade dos esforços pessoais e/ou coletivos para a superação dos problemas existentes.  
	Sinteticamente seguem as conclusões que confirmam dados, alguns conhecidos e apresentam novos elementos instigadores de futuros estudos. 
	1) O modelo organizacional, em implantação nas escolas, sobrecarrega os dirigentes (diretores) com trabalhos burocráticos e de gestão administrativo-financeira da instituição e enfraquece suas ações de natureza pedagógica. O distanciamento entre o pedagógico, que representa o principal objetivo da instituição educativa, e o administrativo, revela uma concepção tecnicista e empresarial de organização escolar.
2) Há um esvaziamento das funções pedagógicas na coordenação do planejamento global da escola. Os projetos existentes são fragmentados e não se articulam em um Projeto Pedagógico Global. Isso revela a ausência de discussões e definições coletivas sobre os fundamentos da educação e das diretrizes institucionais de um projeto de formação da criança e do adolescente.
3) A inexistência do setor de orientação educacional inviabiliza a construção de um projeto que coordene as atividades formadoras com pais e alunos objetivando a educação escolar como processo preventivo. As ações identificadas na pesquisa são remediativas ou para solucionar problemas emergentes. 
4) Predomina a visão de que a Pedagogia é uma área de atuação profissional, restrita à Didática, aos procedimentos de ensino e de aprendizagem. Evidencia-se que a Pedagogia não é compreendida como uma área de conhecimento sobre a educação que se constrói por meio do trabalho coletivo dos educadores, discutido e avaliado continuamente, sustentado pela reflexão das finalidades da educação e pela definição de ações coerentes.
5) A formação dos pedagogos carece de estudos sobre políticas públicas, administração educacional, planejamento participativo, orientação educacional, entre outros, o que jamais se consegue abordar adequadamente em cursos de curta duração.
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