
 
 

O PAPEL DA IDENTIDADE CULTURAL, NO CURSO DE PEDAGOGIA DA 
UNIFIMES. 

 
Marcelo Máximo Purificação1,  

 Filomena Teixeira2,  
Teresa Pessoa3 

 

Resumo: Partindo-se do pressuposto de que as manifestações culturais são 

elementos fundamentais para a formação do cidadão, busca-se neste projeto, 

identificar a partir do aparato documental4 do Curso de Pedagogia da UNIFIMES, 

elementos norteadores para (re) construção da identidade cultural dos acadêmicos 

do referido curso. Pretende-se ainda, identificar, de que forma os documentos 

supracitados colaboram com a gestão, docentes e discentes do curso, no que tange 

a valorização do conhecimento e experiências de vivências culturais, adquiridas na 

universidade, ambiente marcado pela amplitude da diversidade e de que forma 

essas experiências têm colaborado para a construção do perfil dos futuros 

pedagogos. 
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Introdução  

 

A formação de professores passou a ser destaque das principais conferências 

e seminários sobre educação no país, sobretudo a partir do final da década de 70 e 

início dos anos 80, quando estava em debate em âmbito nacional a reformulação 

dos cursos de Pedagogia e Licenciatura. Segundo Candau (1982 apud PEREIRA, 

2000, p. 16) na primeira metade da década de 70, sob influência da psicologia 

comportamental e da tecnologia educacional a maioria dos estudos privilegiava a 

dimensão técnica do processo de formação de professores e especialistas em 

educação. Nessa perspectiva, o professor era visto somente como um executor de 
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tarefas, ao estabelecer uma relação mecânica, onde o principal objetivo seria 

executar os componentes do processo de ensino-aprendizagem. 

Partindo do que pressupõem os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Pluralidade Cultural (BRASIL, 2001), elementos da cultura local devem estar 

presentes na Educação Básica a fim de formar um cidadão conhecedor de suas 

raízes culturais. Para que isso realmente aconteça, faz-se necessário focar o olhar 

para os programas de formação de professores, sobretudo no que diz respeito às 

grades/curriculares e os componentes de cada matriz. Alguns alunos chegam às 

universidades, desconhecendo os elementos formadores da sua cultura, em muitos 

casos, o indivíduo não se reconhece enquanto sujeito de sua própria cultura. A 

universidade é um espaço onde a diversidade toma corpo, trabalhar o processo de 

(re) construção da identidade não é apenas voltar-se para o ser nacional, pois, cada 

local tem sua particularidade, cada pessoa tem sua realidade, o que torna cada 

cidadão único.  

  

Material e métodos ou Metodologia  

 

O presente estudo quanto aos objetivos é classificado como exploratório e 

quanto à abordagem como qualitativo, pois a pesquisa qualitativa permite uma 

aproximação da realidade, a partir do quadro referencial dos sujeitos do estudo. A 

pesquisa utilizada foi a análise documental que se constitui uma técnica importante 

na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema (Ludke e André, 

1986). 

A partir das orientações do PCN de Diversidade e Pluralidade Cultural e tendo 

em vista a dimensão dessa discussão no cenário nacional, principalmente, ao que 

tange aos espaços/ambientes, de ensino aprendizagem, nos questionamos: a (re) 

construção da identidade cultural em meio ao ambiente de diversidade como a 

escola/universidade é pensada e categorizada nos documentos institucionais que 

norteiam o curso de pedagogia da UNIFIMES? Por isso, propomos como objetivo de 

estudo, identificar se os documentos oficiais (PPC, PDI e Matriz Curricular) do curso 



  

de pedagogia consideram a abordagem da diversidade e pluralidade cultural, como 

mola mestra para o processo de (re) construção da identidade cultural dos discentes 

do referido curso e a partir disso, analisar a postura adotada pelos discentes do 

curso de pedagogia em sala de aula da universidade, e no seu ambiente de estágio, 

tendo como princípio norteador a temática pesquisada (identidade).  

 Partindo das concepções de Moreira e Candau (2002, p.22), a escola é sem 

sombra de dúvida, uma instituição cultural. Por isso, as relações entre escola e 

cultura não podem ser concebidas de forma isoladas, mas, sim, como universos 

entrelaçados, e profundamente articulados, a grande teia do cotidiano.  

 Nesse sentido a universidade não pode desvincular do processo de formação 

as reflexões acerca do currículo e do trato com a identidade cultural, pois é no 

ambiente escolar que a criança apropria de uma cultura, e que é responsabilidade 

do professor fazer o ela dessa relação. Para tal, percebe-se, que na elaboração e 

articulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia, devem ser 

implementada uma proposta de educação com foco na igualdade, no respeito e na 

tolerância, fomentando uma sociedade que se entenda culturalmente democrática.  

 Por isso, a presente pesquisa se caracteriza como documental, que tem como 

objetivo recolher, analisar e interpretar os dados coletados a partir dos documentos 

norteadores do Curso de Pedagogia da UNIFIMES, o que Lokatos e Marconi (1996, 

p.57), classificam como estudo exploratório oriundo de fontes primárias. O objeto de 

estudo será o curso de pedagogia e seus documentos oficiais e o campo de 

pesquisa a UNIFIMES enquanto local de formação de professores e a Escola 

Municipal Reverendo Eudóxio, enquanto escola de aplicação do curso de 

pedagogia. 

 

Resultados 

        Dessa forma uma identidade profissional se (re)constrói, pois a partir da 

(re)significação social da profissão; da revisão e questionamento constante dos 

significados sociais. Da abordagem do nosso objeto de estudo conferimos a 

importância da formação inicial como elo de fortalecimento da (re)construção dessa 

identidade a partir do significado que cada acadêmico(a) e professor(a) confere a 

vida do magistério a partir dos seus valores, do seu modo de situar-se no mundo, de 



  

suas histórias de vida, de suas representações, de seus saberes e sobretudo do 

sentido que tem em sua vida o “ser professor''. 

     Nessa perspectiva a formação deve distanciar-se de um currículo burocrático que 

privilegie conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas.Como Bourdieu e 

Passeron (1977, apud Apple, 2006 p.202), congruo da reflexão que " Todo o poder 

que consegue impor significados e os impõe como legítimos, escondendo as 

relações de poder que são a base de sua força, adiciona sua própria força simbólica 

a essas relações de poder". 

Em julho de 2016 a pesquisa tomou uma proporção maior e juntar-se-á ao 

eixo dos elementos pesquisados no pós-doutorado quando falamos sobre os 

Sistemas de Ensino Superior brasileiro e o português. A partir de um novo viés, 

porém dentro do mesmo objeto. Será apresentado à Diretoria de Ensino da 

UNIFIMES para edital de PIBIC 2016/2017 com a seguinte temática “o papel da 

identidade cultural, nos cursos de formação de professores no Centro Universitário 

de Mineiros - UNIFIMES – Brasil e da Escola Superior de Educação de Coimbra – 

ESEC/Portugal.” Faz parte do processo de internacionalização institucional firmado a 

partir do pós-doutorado do pesquisador responsável, já em desenvolvimento e da 

expectativa de criação dos Programas de Mestrados próprios da UNIFIMES. A partir 

desse edital, integra ao eixo temático de Pesquisa da UNIFIMES “Educação, saúde 

e desenvolvimento regional” e será desenvolvida dentro Núcleo de Estudo e 

Pesquisa Multidisciplinar – NEPEM, na linha de pesquisa “Processos educativos”. 

O presente projeto de pesquisa, caminhando pare-passe com a linha de 

formação de professores que desenvolvia junto a Universidade de Coimbra – na 

Faculdade de Psicologia e Ciências Educacionais, possibilitou as seguintes 

publicações no período de sua execução. 

PUBLICAÇÕES 

Publicação Publicado em: 

Artigo – Tema: “Dilemas atuais em Formação 

de Professores: Contributos e Reflexões”. 

Colóquio Desafios Curriculares e Pedagógicos 
na Formação de Professores visa constituir um 
espaço de debate e de divulgação de estudos 
centrados em problemáticas atuais e 
pertinentes da formação de professores nas 
sociedades ocidentais. (4 e 5) de maio Instituto 
de Educação Universidade do Minho Braga, 
Campus de Gualtar.  Livro de Atas ISBN 
978.972.8952-33-4, pág. 412 seguintes.  

Resumo/Apresentação Poster – Tema: II Seminário Internacional sobre Pensamento 



  

 

 

Conclusão: 
 

Diante de uma realidade social em constante mutação, apresentando sempre 

novos desafios, novas exigências, novos conhecimentos, questionando valores e 

práticas estabelecidas, derrubando mitos e verdades, como se coloca o(a) 

professor(a)? Instigado(a), como os(as) demais profissionais de outras áreas, pelas 

demandas e necessidades do mundo atual, o(a) professor(a) se insere nessa 

realidade cambiante revendo seus sistemas de referência, construindo novos, 

mantendo outros, readaptando alguns. De acordo com suas experiências pessoais, 

profissionais, sociais, afetivas, éticas, estéticas, espirituais vão-se construindo 

esquemas representativos de sua identidade profissional. 

 

 

“Espaço Escolar como Possibilidade de 
Formação Crítica e Reflexiva”. 

Crítico, promovido pelas Universidades de Trás-
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Capitulo de Livro: “Desafios curriculares e 
pedagógicos na formação de professores. 
Tema: Em torno de uma pedagogia baseada 
em casos (PBC) – enquadramento e 
contributos na formação de professores,” 

Editora Pedago – Portugal. 
ISBN 978.989.8655-53-0 

Artigo em Revista: O ensino da matemática em 
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Humanidades).  
 

Evento no Brasil: “A música como possibilidade 
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VII INCREA - Fórum Internacional de Inovação 
e Criatividade II RIEC - Seminário da Rede 
Internacional de Escolas Criativas. Realizado 
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Universidade de Coimbra – PT (julho de 2015) 

Orientação de tese de doutoramento de 
Leandro Jorge Duclos da Costa. Tema: 
“Formação de professores de educação física 
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perspectivas para região do baixo Amazonas.” 
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