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Resumo 

 

A presente investigação tem como foco a identificação de competências exigidas à 

formação de qualidade do pedagogo de modo que este possa responder às necessidades que 

imperam no meio educacional e na sociedade como um todo. Como resultado foram 

identificadas cinco competências: Conhecimento da área de atuação; Ação didático-

pedagógica; Ação investigativa; Gestão de processos educativos; e Exercício da cidadania. 

 

Introdução 

  

Para Tardif o “professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina 

e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à 

pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os 

alunos.” (2003, p. 39). Isso implica dizer que a competência docente compreende o saber-

fazer e o saber-ser. Logo, ela é formada por um conjunto de saberes representados pelas 

experiências de vida, pela formação acadêmica, pela prática de sala de aula, em suma, pelo 

todo que corrobora para a construção de uma ação docente única.  

O presente estudo faz-se necessário uma vez que as experiências vivenciadas por 

acadêmicos durante o processo de formação contribuem para a mudança no desempenho das 

suas competências.  
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Metodologia 

 

A metodologia utiliza uma abordagem com princípios da pesquisa quali-quantitativo, 

embasados na etnografia, envolvendo uma possibilidade de maior contato da realidade 

investigada para e captar e compreender os significados das experiências em estudo.  

Foram realizados, em dezembro de 2008 e janeiro de 2009, seminários com 

professores do Curso de Pedagogia sob a organização metodológica de grupos focais com 

momentos coletivos de discussão e síntese para elaboração de competências, indicadores e 

práticas pedagógicas tendo como documento balizador o Projeto Político Pedagógico do 

Curso. 

Antecedeu a esta fase uma discussão teórica epistemológica sobre competências e 

políticas nacionais de educação superior. A pesquisa teve como consultor externo o professor 

visitante Dr. Alberto Cabrera, da Universidade de Maryland.  

  

Resultados 

 

As cinco competências identificadas foram: Conhecimento da área de atuação; Ação 

didático-pedagógica; Gestão de processos educativos; Ação investigativa; e Exercício da 

cidadania. 

O Conhecimento da área de atuação é o ponto de partida na carreira docente, é a base 

estrutural dessa profissão. Conhecimento da área de atuação vai além de conhecimentos 

específicos, abrange o conhecimento pedagógico e o conhecimento específico do conteúdo no 

ensino (SHULMAN, 1986). 

A Ação didático-pedagógica como competência, refere-se à construção de referenciais 

teóricos que podem embasar a ação docente de modo que o professor sinta-se mais confiante 

em sua prática, pois essa construção estabelece laços entre as teorias científicas, empíricas ou 

pessoais, e a prática. 

A Competência gestão de processos educativos propicia aos professores a articulação 

da macropolítica, relacionada ao todo do sistema educativo, com a micropolítica, ou seja, as 

atividades docentes também compreendem participação na gestão e organização de 

instituições e sistemas educativos (BRASLAVSKY, 1999). 
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A Ação investigativa é tida como uma competência necessária ao egresso do curso de 

Pedagogia, pois implica na identificação/compreensão de inúmeras situações intervenientes 

ao processo de ensino e aprendizagem. 

O Exercício da cidadania está em consonância com a função social da escola, pois 

contempla os princípios éticos da autonomia, da solidariedade; do respeito ao bem comum e 

da responsabilidade; os princípios políticos dos deveres e direitos de cidadania, do exercício 

do respeito à ordem democrática e da criticidade; e ainda os princípios estéticos da 

sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações culturais e artísticas. 

 

Conclusão 

 

O professor pode transformar a compreensão e as habilidades para melhor 

desenvolver as atitudes e valores almejados dentro do contexto educativo. Isso se refere às 

formas de expressão, representação, exposição, ou seja, a utilização de uma diversidade de 

caminhos que possam sintonizar os conteúdos da disciplina de modo que os que não sabem 

possam chegar a saber e os que não entendem possam fazê-lo. 

Essa pesquisa tem o intuito de perceber competências e indicadores que possam vir a 

contribuir para com uma melhor formação dos docentes do curso de Pedagogia, 

consequentemente, uma aprendizagem de melhor qualidade nos níveis de ensino a que 

compete esta formação. Está se realizando esta pesquisa com professores, formandos e com 

supervisores de estágio sobre as competências do pedagogo.  
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