
 

                                                                                                                                                                                                                                 Pag: 1 

O 1° Simpósio do CREP PA, tem por objetivo 

promover palestras e debates com informações 

pertinentes à profissão do docente e do pedago-
go no estado do Pará e em todo o Brasil com a 

Resolução nº 03 de 08 de agosto de 2018, que 

aprova o Código de Ética e Disciplinar do Con-

selho Federal de Educadores e Pedagogos, Pu-

blicado em Diário Oficial da União - nº 215, de 

03/08/2018. 
    Inscrições: simposiocreppara.blogspot.com 

Evento 100% gratuito. 
Certificado com carga horária de 10 horas 

Participe! Seja membro do CFEP.  

Só crescemos com a união de todos. 

Boletim 03 -  18/10/19 
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CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL: 
UMA REFLEXÃO SOBRE SUA TRAJE-
TÓRIA E INOVAÇÕES 

 
Em 1939, inicia-se o marco relevante na 
história da educação no Brasil. Cria-se o 
Curso de Pedagogia. Tal Curso fazia par-
te das Faculdades de Filosofia, Ciências 
e Letras, por meio do Decreto-Lei nº 
1190, de 04 de abril de 1939. 
O propósito da criação do Curso de Pe-
dagogia era a preparação de docentes 
que atuariam nas escolas secundárias 

(SILVA, 2003). 
Este estudo, ater-se-á à última Resolu-
ção CNE/CP nº 1 de 4 de abril de 2006.  
Tal Resolução norteia Diretrizes Curricu-
lares Nacionais que contemplam a for-
mação dos profissionais da educação 
que a partir dessa Resolução assumem e 
incorporam uma pedagoga qualificada, 
um pedagogo qualificado para atuar em 
espaços escolares e não escolares. 
 A Resolução CNE/CP nº 1/2006; fixa as 
diretrizes sobre a estrutura do Curso de 
Pedagogia que assim constituir-se-á: 
I - Um núcleo de estudos básicos que, 
sem perder de vista a diversidade e a 
multiculturalidade da sociedade brasilei-
ra, por meio do estudo acurado da litera-
tura pertinente e de realidades educacio-
nais, assim como por meio de reflexão e 
ações críticas [...]  
II - Um núcleo de aprofundamento e di-
versificação de estudos, voltado às áreas 
de atuação profissional priorizadas pelo 
projeto pedagógico das instituições e 
que, atendendo a diferentes demandas 
sociais [...]  
III - Um núcleo de estudos integradores 

que proporcionará enriquecimento curri-
cular [...]. Art. 6º  
No que tange ao curso Normal Superior, 
a Resolução CNE/CP nº 1/2006 dispõe 
em seu art. 11:  
As instituições de educação superior que 
mantêm cursos autorizados como Nor-
mal Superior e que pretenderam a trans-
formação em curso de Pedagogia [...] 
deverão elaborar novo projeto pedagógi-
co, obedecendo ao contido nesta Resolu-
ção.  
 
A Resolução CNE/CP nº 1/2006, artigo 
4º consolida a formação do pedagogo: 
 
O curso de Licenciatura em Pedagogia 
destina-se à formação de professores 
para exercer funções de magistério na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, nos cursos de En-
sino Médio, na modalidade Normal, de 
Educação Profissional na área de servi-
ços e apoio escolar e em outras áreas 
nas quais sejam previstos conhecimen-

tos pedagógicos.  
 
Parágrafo único. As atividades docentes 
também compreendem participação na 
organização e gestão de sistemas e insti-
tuições de ensino, englobando:  
I - Planejamento, execução, coordena-
ção, acompanhamento e avaliação de 
tarefas próprias do setor da Educação;  
II - Planejamento, execução, coordena-
ção, acompanhamento e avaliação de 
projetos e experiências educativas não 
escolares;  

III - Produção e difusão do conhecimento 
científico-tecnológico do campo educaci-
onal, em contextos escolares e não esco-
lares.   
A seguir, as cinco modalidades de ma-
gistério definidas pela Resolução CNE/
CP nº 1/2006: 

Educação Infantil, anos iniciais do 
Ensino Fundamental; 

Cursos de Ensino Médio, na moda-
lidade Normal; 

Cursos de Educação Profissional na 
área de serviços; 

Apoio escolar e, 
Em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos peda-
gógicos. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Pedagogia - licenciatu-
ra, por meio da Resolução CNE/CP nº 1 
de 15 de maio de 2006, reformulou a 
matriz curricular tendo como norte a 
eliminação das habilitações, e alterou a 
carga horária do Curso para 3.200 horas 
de efetivo trabalho acadêmico.  
 
A Resolução CNE/CP nº 1/2006, art.6º, 

explicita a Estrutura Curricular do Cur-
so de Pedagogia que é composta a partir 
de 3 (três) núcleos de fundamentação. 
São eles: Núcleo de Estudos Básicos, 
Núcleo de Aprofundamento e Diversi-
ficação de Estudos e Núcleo de Estu-
dos Integradores: 

 
Nota-se que o Curso de Pedagogia a par-
tir da Resolução CNE/CP nº 1/2006 tem 
uma nova configuração, essa nova confi-
guração extingue as especificidades até 
então existentes, quais sejam: Orienta-
ção Educacional; Administração Escolar, 
Supervisão Escolar e Inspeção Escolar.  
 
Com a nova proposta, surge então um 
curso generalista, designando o título de 
Licenciatura em Pedagogia ao egresso, 
egressa do curso em questão. 
 
Uma questão inovadora proposta pela 
Resolução CNE/CP nº 1/2006 é a peda-
gogia inserida em espaços não escolares. 
Atualmente, vários espaços não escola-

res privados já contemplam no quadro 
de colaboradores, o profissional Licenci-
ado em Pedagogia, o que que denota 
uma excelente conquista considerando 
que essa contribuição em espaços não 
escolares é sumamente relevante devido 
aos conhecimentos, técnicas e práticas 
adquiridos ao longo do curso de Pedago-
gia e da sua visão humanista.  

Profª. Drª. Anna Cecília Teixeira 
Conselheira do CREP-ES 
 
Possui graduação em Pedagogia - 
Licenciatura Plena pela Faculdade 
de Educação e Comunicação Social 
(1999); mestrado em Ciência da 
Educação pelo Instituto Pedagógico 
Latinoamericano Y Caribeno 
(2003); doutorado em Educação, 
Administração e Comunicação pela 
Universidade São Marcos- USM/SP 
(2012). É Coordenadora Acadêmi-
ca da Faculdade Doctum de Vitó-
ria a partir de 01/12/2016, Coor-
denadora do Curso de Pedagogia 
da Faculdade Doctum de Admi-
nistração e Educação de Vitória - 
DOCTUM; professora da Faculdade 
Doctum de Administração e Educa-
ção de Vitória -DOCTUM; e Profes-
sora de outras IES. Tem experiên-
cia na área de Educação, com ênfa-
se em Administração de Sistemas 
Educacionais e Educação Corpora-
tiva, atuando principalmente nos 
seguintes temas: gestão - democra-
cia - educação, metodologias de 
ensino-aprendizagem, gestão - qua-
lificação - ensino, alfabetização e 
inclusão. 



 

                                                                                                                                                                                                                                 Pag: 3 

AUDIÇÃO: COMO EVITAR PROBLEMAS MAIS GRAVES 

 
Dificuldade para compreender o que os outros falam, 
sensibilidade a ruídos intensos e sensação de zumbido no 
ouvido. Esses são os principais sintomas da chamada 
fadiga auditiva, um desconforto presente na vida de mui-
tos professores que trabalham em ambientes ruidosos. 
Para se ter ideia, um estudo publicado em 2018 pela Uni-
versity of Gothenburg, na Suécia, mostrou que sete em 
cada dez professoras da Educação Infantil tinham dificul-
dades de audição. A pesquisa feita apenas com mulheres 
revela que, das 4.718 educadoras entrevistadas, 71% 
apresentaram fadiga auditiva causada por ruídos induzi-
dos e 46% dificuldade de compreensão de fala. 
Ao longo da carreira, muitos professores acabam desen-
volvendo problemas de voz, mas os auditivos também são 
comuns. É o que afirma o otorrinolaringologista e profes-
sor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 
de Brasília (UnB), Fayez Bahmad. Segundo o médico, a 
fadiga auditiva é uma queixa frequente em seu consultó-
rio. “Posso afirmar que 10% dos pacientes que atendo por 
mês são profissionais da Educação que chegam recla-
mando de incômodos na audição”. 

A professora de Audiologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), Eliane Schochat, expli-
ca que, para que se chegue ao ponto de perder a audição, 
a pessoa teria que estar exposta diariamente a ruídos de, 
no mínimo, 85 decibéis, o que já considera bastante alto. 
“A nossa audição é dividida em periférica e central, e a 
perda da primeira pode ser resultado de excesso de ruído. 
Já em relação à central, o que pode vir a acontecer são 
incômodos como zumbidos, cansaço e um esforço maior 
para ouvir, sem falar que os incômodos podem ocorrer 
com qualquer pessoa que seja mais sensível a barulhos”, 
comenta. 

Exames e Cuidados 

Não existe regra sobre danos auditivos. Isso é, não há um 
“perfil de risco”. O que há, na verdade, é que algumas 
pessoas têm mais predisposição ou até doenças correla-
tas, dois pontos que podem “contribuir” para o agrava-
mento da situação, de acordo com o otorrinolaringologis-
ta Fayez Bahmad. 

De todo modo, é fato que, quanto antes for descoberto o 
problema, mais eficaz será o tratamento. “Antes de tudo 
temos que descartar a perda da audição, mas, se já for 
constatada, a fadiga poderá ser aliviada com o uso de 
aparelhos auditivos. Se o professor não tem perda auditi-
va deverá tomar alguns cuidados.  

Tanto professores quanto alunos dependem da audição 
para melhor desempenho em sala, no entanto, não há no 
país a cultura de fazer avaliações de rotina, de acordo 
com Bahmad. O ideal é que quem trabalha em contato 
constante com ruídos intensos faça o exame de audiome-
tria pelo menos uma vez por ano. 

No caso dos professores, a recomendação é que, anual-
mente, procurem um otorrino para avaliar a qualidade da 
voz por meio da laringoscopia, exame que avalia as pre-
gas vocais. E essa recomendação é um consenso entre os 
especialistas: a melhor forma de prevenção é o exame de 
rotina. Veja abaixo mais dicas práticas para evitar proble-
mas mais graves. 

1 – Audiometria uma vez por ano 

É consenso entre os especialistas: professores façam a 
audiometria uma vez por ano. Quanto antes qualquer 
problema for detectado, mais fácil será o tratamento. 

2 – Não faça competição com alunos 

O médico Fayez Bahmad orienta a nunca fazer competi-
ção de volume com as crianças. “O professor deve buscar 
o controle da sala de forma que todos diminuam a inten-
sidade da voz. Não há como ‘vencer’ dezenas de crianças 
falando alto ou gritando. Isso só vai prejudicar a vida do 
próprio professor”, ressalta. 

3 – Isolamento acústico é uma alternativa 

A professora de Audiologia da USP, Eliane Schochat, cha-
ma a atenção para o isolamento acústico nas salas de 
aula. “É um caminho para amenizar os efeitos de ruídos 
intensos. Precisamos nos atentar para o fato de que a 
estrutura física dos ambientes também impacta a vida 
funcional desses profissionais”. 

4 – Cortinas também ajudam 

Schochat afirma que as cortinas também ajudam a aba-
far os ruídos, então também podem ser uma alternativa 
para a ambiente escolar. 

5 – Gestão, fique atenta! 

A gestão escolar pode tomar algumas medidas pedagógi-
cas para evitar barulhos intensos como cadeiras se arras-
tando dentro das salas de aula, segundo Eliane Scho-
chat. Hoje em dia existem diversos dispositivos que aba-
fam ruídos, inclusive em móveis. 

Camila Cecílio (htps://revistanovaescola.org.br) 


