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España decide sumarse ao proceso 
de converxencia europea no ano 
2000, un ano despois da Declara-
ción de Boloña. Pero non será ata 
o 2004 cando se empecen a dar os 
primeiros pasos $rmes. A reforma 
impuxo un ritmo moi acelerado. Le-
váronnos a crer que todos os países 
estaban establecendo unhas nor-
mativas universitarias acordes en-
tre si e que nós iamos atrasados. De 
aí a presión ministerial para que as 
universidades elaborasen deconta-
do uns plans de estudo conforme 
a criterios preestablecidos bastan-
te estritos, de índole ordenancista 
e realizados por comisións (unhas 
públicas, outras secretas). Foron, 
aproximadamente, dous anos de 
traballo, nos que se determinaron 
os contidos e as competencias que 
deben desenvolver e que quedaron 
re'ectidos nos Libros Brancos de 
cada titulación.

Cando o dito labor estaba $nalizado, 
pasamos, no ano 2007, dende unha 
posición reglamentista a outra to-
talmente oposta. Unha postura na 
que o ministerio responsable lava 
as mans e traslada a responsabili-
dade da elaboración dos plans de 
estudo a cada universidade baixo a 
tutela dos expertos da ANECA. 
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No contexto da reforma emprendida para 

implantar en España o denominado Espazo 

Europeo de Educación Superior, estase proce-

dendo a unha revisión dos estudos de Peda-

goxía. Este artigo trata algunhas das cuestións 

derivadas da dita implantación e, á vez, abor-

da problemas propios: profesionalizadores 

(empregabilidade, identidade profesional) e 

académicos (conflitos con outras facultades e 

titulacións, título-vasoira).
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Que características 
distinguen esta 
reforma educativa 
tal e como se está 
realizando en España? 

Estamos ante unha reforma que 
se leva a cabo nun prazo moi cur-
to. Debe estar completada no ano 
2010, e ordenada “dende arriba”, o 
que implica:

- Unha reforma curricular baseada 
na introdución dun novo concepto 
de crédito, no que as clases maxis-
trais deben reducir a súa presenza 
en bene$cio do seminario ou traba-
llo con pequenos grupos, e da acti-
vidade titorial individual ou dirixida 
a un limitado número de alumnos.

- Unha reforma dos contidos que 
se deben ensinar e aprender, de-
$nidos a partir dunha serie de 
competencias que, na procura da 
empregabilidade, se pretenden 
profesionalizadoras.

- Unha reforma que, buscando o 
que se deu en chamar a viabilidade 
ou e$cacia das titulacións, determi-
na os contidos que cómpre apren-
der e a súa avaliación en función, 
en cada caso, do estudante medio. 
Todo iso co $n de que a maioría 
dos alumnos poida rematar os seus 
estudos no  tempo previsto.

- Unha reforma que hai que levar 
a cabo con custo-cero e a calque-
ra prezo; é dicir, haxa ou non haxa 
recursos para implantala.

- Unha reforma, por último, na que, 
en contradición consigo mesma, as 
autoridades políticas e académicas 

O título de

 licenciado 

en Pedagoxía 

busca de"nirse 

como profesión 

fóra do ámbito 

público
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cundaria e daqueles profesores e 
centros universitarios nos que se 
forma o dito profesorado. En sínte-
se, atopámonos ante unha titula-
ción, a de Pedagoxía, para a que os 
poderes públicos (administracións 
estatal, autonómicas, provinciais e 
municipais) non recoñecen un cam-
po de acción exclusivo, xa sexa den-
tro do sistema educativo formal ou 
fóra del. Ademais, ante unha situa-
ción na que, como consecuencia do 
crecente divorcio entre a pedagoxía 
universitaria e o profesorado de 
educación primaria e, sobre todo, 
de educación secundaria, os peda-
gogos e a pedagoxía son vistos, con 
razón ou sen ela, como os culpables 
de todas as desditas ou males que 
poidan achacarse ao ensino.
 
Este é o resultado da evolución tem-
poral deste título. Nacía en 1932, cun-
ha clara orientación formativa para 
inspectores de educación primaria, 
directores escolares, profesores de 
pedagoxía de Escolas Normais, pro-
fesores de segundo ensino e profe-
sores universitarios de Pedagoxía. 
Pero o tempo veu mostrar un claro 
proceso de depreciación, agravado 
polo feito de que algunhas das ocu-
pacións abertas nos últimos anos aos 
licenciados en Pedagoxía procedían 
do campo da educación non formal.

A separación vixente entre Educa-
ción Social e Pedagoxía, supón a 
adscrición á primeira das mencio-

áreas e departamentos das facul-
tades de Educación que, levadas 
pola insistente idea do crecemento 
das prazas docentes, actúan como 
universos en permanente expan-
sión opoñéndose á restrición do 
número de alumnos e grupos, e 
apoiando a ampliación das cotas 
de acceso, máis alá das necesida-
des profesionais e en detrimento 
da valoración social e académica 
deste título.

En canto ás saídas profesionais, e 
dende un punto de vista estatal, a 
titulación de Pedagoxía só ten re-
coñecido, e non en exclusiva, un 
campo profesional: o dos departa-
mentos de Orientación Pedagóxica 
no ensino secundario e, neste caso, 
en conxunción coas licenciaturas de 
Psicoloxía e Psicopedagoxía. Existen 
tamén no sector público, algúns 
postos profesionais creados nas 
últimas décadas en servizos auto-
nómicos, municipais ou provinciais, 
relacionados con actividades educa-
tivas ou formativas, aínda que non 
son moi numerosos e tampouco 
son exclusivamente asignados aos 
licenciados en Pedagoxía. Ademais, 
algúns deles, así como outros dos 
ocupados por pedagogos no sector 
privado, corresponden ao ámbito 
da Educación Social, que no futuro 
será outro grao diferente. 

Esta baixa empregabilidade dos li-
cenciados en Pedagoxía vese refor-
zada pola inexistencia dun colexio 
profesional especí$co e a ausencia 
de apoio legal. O título non se preci-
sa, por exemplo, para ser inspector de 
educación, director escolar, xestor en 
servizos da Administración educativa, 
ou docente en calquera das súas mo-
dalidades e niveis. Tamén contribúe 
a esta baixa empregabilidade a non 
identi$cación e a baixa estima social 
da profesión, tocante ás funcións que 
os seus titulados realizan.

Por se non bastase, este título conta 
coa oposición, en canto á súa utili-
dade ou necesidade, de boa parte 
do profesorado de educación se-

non pensan renunciar á existencia 
de titulacións-vasoira con cifras 
de acceso superiores á demanda 
e necesidades profesionais, que 
sirvan para acoller a todos aqueles 
que desexando acceder á univer-
sidade non poidan cursar os estu-
dos que queiran.

O grao de Pedagoxía

Todas as consideracións anteriores 
son aplicables e afectan ao futu-
ro grao de Pedagoxía. Ademais, 
este posúe certas características e 
problemas particulares. De todos 
eles só tratarei os relativos á baixa 
porcentaxe de alumnos que elixen 
os estudos de Pedagoxía como 
primeira opción, á súa utilización 
como unha titulación-vasoira, ás 
saídas profesionais e á inestabilida-
de curricular.

A porcentaxe de alumnos que esco-
llen Pedagoxía como primeira op-
ción varía dunhas universidades a 
outras, pero, en xeral, é baixa. Talvez 
nalgúns casos non chegue nin ao 
30%. A maioría dos estudantes que 
a cursan elixírona como unha opción 
que lles facilitaba a continuación 
dos estudos universitarios, non por 
razóns vocacionais ou profesionais. 
De aí que, contra toda lóxica, a nota 
mínima esixible para acceder ás ti-
tulacións de Maxisterio sexa máis 
elevada que a que se require para 
facer Pedagoxía. Non é inhabitual 
logo que, ao non ter a puntuación 
requirida para estudar Maxisterio, o 
alumno ou alumna se matricule en 
Pedagoxía, e que, nesta última titula-
ción, a nota mínima que se demanda 
coincida coa cuali$cación máis baixa 
das probas de selectividade.

Iso débese, sobre todo, á con'uen-
cia de dúas políticas universitarias. 
Unha, a do Ministerio, consellerías e 
reitores, que consideran a licencia-
tura de Pedagoxía como unha titu-
lación-vasoira que, xunto con outras, 
recolle o que non ten cabida, polos 
seus baixos resultados académicos, 
noutras facultades. E outra, a das 
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nadas ofertas laborais. Con inde-
pendencia diso, pode dicirse que 
os problemas profesionalizadores 
deste último título proceden máis 
da ausencia dunhas saídas profesio-
nais, legal ou socialmente adscritas 
a este, que do seu plan de estudos. 
Un plan, á $n e ao cabo, nin máis 
nin menos profesionalizador que os 
doutras titulacións que si dispoñen 
dun campo ou campos profesionais 
especi$camente asignados por vía 
legal, ou por un asentimento social 
non cuestionado.

Esta é a razón pola que na redac-
ción do Libro Branco de Pedagoxía 
e doutros documentos paralelos ou 

opiniónopinión

similares, se incidiu no novo plan 
de estudos, nos posibles “xacemen-
tos de emprego” que poidan existir 
para os pedagogos no sector priva-
do e en tarefas de:

- Dirección, xestión e orientación 
escolar en centros privados.

- Deseño e elaboración de materiais 
curriculares para editoriais de libros 
de texto ou empresas produtoras 
de material didáctico.

- Actividades formativas no sector 
laboral e empresarial (formación 
ocupacional e continua).

Nos tres casos, e noutros seme-
llantes que se puidesen indicar, es-
tamos ante depósitos de emprego 
que hai que traballar e crear, non 
ante campos profesionais conso-
lidados, nos que os graduados en 
Pedagoxía se consideran axeita-
dos ou aptos para o seu desempe-
ño, con exclusión ou preferencia 
sobre outros. Quizais sexa así no 
futuro, pero arestora non o é. Se 
se considera que o grao de Peda-
goxía debe orientarse cara a estes 
sectores, habería que preguntar 
ou formular logo se non sería pre-
ferible un posgrao de especializa-
ción profesional que, xa dende o 
principio, encamiñase o grao cara 
a estes campos. En resumo, esta-
mos ante un título cun pasado re-
cente de inde$nición profesional 
que busca de$nirse como profe-
sión fóra do ámbito público.
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mesmo dunha relevancia crecente. 
Iso xusti$ca, xa por si mesmo, que 
sexa preciso estudalo e re'exionar 
sobre el, dende unha perspectiva 
cientí$ca, coa $nalidade de coñece-
lo, transformalo e melloralo. Outra 
cousa é que a sociedade e os gober-
nos e administracións educativas 
valoren ou non este tipo de estudos 
e a consideración que lles merecen.

En síntese, coa licenciatura ou grao 
de Pedagoxía non sucede máis que 
o que acontecería se, por exemplo, 
o Ministerio de Agricultura dixese 
que as titulacións de enxeñeiros, 
ou enxeñeiros técnicos agrónomos 
ou de montes, non serven para 
nada, e que non son necesarios; 
que a de Industria a$rmase igual 
en relación aos enxeñeiros e enxe-
ñeiros técnicos industriais, ou a de 
Sanidade, con respecto aos médi-
cos e axudantes técnico-sanitarios. 
A súa consideración social e acadé-
mica dependen da posición que o 
Ministerio de Educación, ou as con-
sellerías de Educación das Comu-
nidades Autónomas, adopten en 
relación co devandito grao. E está 
claro que, tanto o Ministerio como 
as consellerías, tratan este tipo de 
estudos como se non tivesen nada 
que ver co asunto do que son polí-
tica e socialmente responsables.

Polo que respecta á natureza aca-
démica das titulacións de Peda-
goxía ou Educación, non parece 
que teña moito sentido acceder 
directamente a elas dende o ba-
charelato como sucede na actua-
lidade. A elas só se debería chegar 
dende algún dos campos profe-
sionais relacionados coa educa-
ción ou a formación. Así mesmo, 
o Ministerio de Educación debe-
ría esixilo para acceder, tanto no 
sector privado como no público, 
a funcións directivas nos centros 
de ensino, á Inspección Educativa, 
aos servizos de orientación esco-
lar ou relacionados con cuestións 
curriculares, a centros de investi-
gación en educación e a determi-
nados postos da Administración e 

A todo iso habería que engadir que 
o título de Pedagoxía coñeceu re-
formas profundas na súa estrutura 
e materias, nos sucesivos plans de 
estudo de 1983, 1998 e 2001. E digo 
profundas, porque antes de 1998 
existía unha estrutura con especia-
lidades nos dous últimos cursos e 
un curso-ponte, que atraía cara a es-
tes estudos profesores de educación 
infantil, primaria, secundaria ou for-
mación profesional. Os ensinantes 
destas etapas vían neles un medio 
de perfeccionamento profesional 
que lles servía de conexión entre a 
pedagoxía universitaria e a docencia 
doutros niveis educativos. A partir de 
entón, a titulación con$gurábase sen 
especialidades nin curso-ponte.

En último termo, estes cambios 
apuntan a unha certa inestabili-
dade impensable noutras faculta-
des e, por conseguinte, a ausencia 
dunha tradición consolidada. Á 
vez, implican a creación dun clima 
case continuo de receos e con'i-
tos entre áreas e departamentos e 
mesmo dentro deles. E, sobre todo, 
levan tras de si abondosas perdas 
de tempo e de dedicación á do-
cencia e á investigación. Cumpri-
ría preguntar cantas horas se mal-
gastaron en comisións de plans de 
estudo e xornadas ou congresos 
sobre o tema, en especial dende 
que se puxo en marcha o proceso 
de converxencia europea. E tamén 
cantos son os con'itos persoais e 
académicos xurdidos entre profe-
sores dun mesmo departamento, 
ou de diferentes áreas ou faculta-
des, co conseguinte detrimento 
da necesaria cooperación inter-
disciplinaria e do intercambio de 
información e experiencias.

Por último, non está de máis subli-
ñar que a razón de ser dos estudos 
universitarios de Pedagoxía non se 
encontra tanto na empregabilidade 
dos seus egresados, como nas dúas 
circunstancias obxectivas que non 
se poden negar: que o feito ou fe-
nómeno educativo-formativo exis-
te e que é socialmente relevante, 

xestión educativa, e do sector la-
boral formativo privado.

Outra cuestión, relacionada coa 
precedente e que unicamente 
apunto, é a que se deriva do dobre 
carácter da Pedagoxía, como cien-
cia da realidade (do ser) e ciencia 
normativa (do deber ser). É dicir, 
como un saber que explica e inter-
preta a educación, ou como cien-
cia que pretende regulamentala. 
Fronte á situación presente, na 
que predomina o segundo aspec-
to, coido que conviría poñer máis 
énfase no primeiro, e presentarse 
de modo cauteloso no segundo. 
Especialmente, se se trata de tra-
ballar e incidir no medio escolar. 
Só así se poderá pensar en come-
zar a romper o crecente divorcio 
que, dende $nais do século XIX, 
separa cada vez máis a pedagoxía 
universitaria, cientí$ca, ou como 
queira chamárselle, da pedagoxía 
como práctica ou arte do ensino.
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